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Rânjetul politic la sertar

Aºadar, nu ºtim nici noi ale cui interese le serveºte Iohannis când a lãsat sã se înþeleagã faptul cã îºi doreºte reformarea clasei politice, prin
acordarea unui rãgaz de un an de zile, prin instalarea unui guvern aparent tehnocrat ºi apolitic, care degrabã a încheiat un acord cu FMI. Dincolo
de intenþiile astea vizibile ºi de declaraþiile interpretabile este absolut clar cã existã niºte negocieri mai mult sau mai puþin subterane între Iohannis
ºi Dragnea, între preºedinte ºi grupuri din interior sau exterior care au putere de decizie, fie cã este vorba de instituþii sau grupuri de interese sau
organizaþii private, de stat sau publice. Serveºte pânã la urmã Iohannis interesul popular, al fostului sãu partid sau doar al unui grup? Este de
amintit cum a reuºit sã se impunã în PNL în mai puþin de un an de zile ºi cum a devenit peste noapte preºedintele României.

... Deocamdatã, toatã lumea merge uºor cu pianul pe scãri. Dã bine în perioada asta sã pui la sertar rânjetul politic. Cum se vor mai face
blaturile politice la cele douã rânduri de alegeri, ar mai fi o întrebare idilicã? Partidele ºi politicienii vor avea o partiturã greu de interpretat. Dacã ne
vor fenta ºi de data asta, înseamnã cã vom trãi bine. Ca data trecutã.

Constantin Gherghe sau cum dupã
opt ani ca primar intervine

oboseala, plictiseala ºi lipsa de idei

Termoficarea rãmâne problema
majorã pentru municipiul
Drobeta Turnu Severin
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Cã Severinul are nevoie de
o schimbare la nivelul conducerii
primãriei nici nu mai încape
discuþie. Mai ales de o schimbare,
radicalã, în ceea ce priveºte funcþia
de primar, cea mai importantã
dealtfel din întreaga configuraþie a
administraþiei publice locale, o
funcþie care determinã totul la
nivelul primãriei. Aceeaºi
schimbare e necesarã ºi la nivelul
Consiliului local, un for care are ºi
el importanþa lui, ºi una majorã, iar
dacã e constituit din oameni de
calitate, oameni de curaj civic,
atunci mai poþi spera într-o
îndreptare a lucrurilor. Dacã e
constituit din inºi mediocri,
interesaþi în mici joculeþe de
interese de gaºcã, atunci sã nu
ne aºteptãm la nimic, ºi nici sã
nu ne  mai vãitãm.

Ori schimbãm ceva, ori ne prãbuºim
   Dar dincolo de calitatea sau
precaritatea profesionalã,
intelectualã ºi civicã a consilierilor
locali, funcþia de primar e cea care
conteazã cu adevãrat în deciziile ce
privesc oraºul acesta, toatã lumea
ºtie acest lucru, ºi de aceea e foarte
important sã avem un primar
adevãrat. Iar prin primar adevãrat
înþeleg un primar care nu neapãrat
sã ne dea pe spate declarativ, ºi sã
ne tot abureascã cu „iubiþi
severineni”, ci care sã gândeascã
Severinul de azi ºi mai ales pe cel
de mâine în termeni duri, corecþi,
responsabili ºi eficienþi.
   Situaþia în Severin e cum o ºtim
cu toþii, tristã. S-au adunat multe
probleme ºi multe neîmpliniri pentru
acest oraº, ºi dincolo de câteva
miºcãri edilitare mai mult sau mai
puþin inspirate ºi necesare, ºi acestea
mult prea costisitoare, viaþa
severinenilor nu s-a îmbunãtãþit în
aceºti ani din punct de vedere
economic. Am spune cã dimpotrivã,
odatã cu criza Combinatului de apã
grea ºi a Termocentralei, situaþia s-
a agravat foarte mult, ireversibil, ºi
aceasta pe fondul unui ºomaj ºi aºa
ridicat, constant, fãrã soluþie. Existã
undeva prin aerul locului, dar nu

numai la noi,  ideea cã un primar
nu se ocupã de investiþii ºi
investitori, de locuri de muncã, de
chestiuni ce depãºesc sfera
amenajãrii parcurilor ºi plantãrii de
sensuri giratorii pe sume uriaºe de
bani. O idee proastã, ºi totalmente
greºitã. Un primar adevãrat e un
om dinamic ºi interesat cu maximã
gravitate de problemele adevãrate,
dure, de necazurile mari ale
concetãþenilor sãi, nu se poate
ascunde dupã luminiþele de
Crãciun ºi dupã improvizatele
„zile” ale oraºului, cu mici ºi bere
desfãºurate, absurd, chiar lângã
cimitirul ortodox. Pentru cã situaþia
e prea gravã, oamenii nu au locuri
de muncã, oraºul sãrãceºte ºi se
depopuleazã (foarte mulþi
severineni pleacã sau sunt deja
plecaþi în strãinãtate, la muncã).
   Ce ºanse mai are Severinul
pentru anii ce vin? Ce posibilitãþi
are? Ce se poate face, realmente,
pentru ca severinenii sã o ducã mai
bine? Cine aþi vrea sã rãspundã la
aceste întrebãri dacã nu primarul?
Cine e dator sã rãspundã, dacã nu
primarul ºi consiliul local? Nu ei
sunt cei pe care-i alegem sã ne
reprezinte interesele? Ba ei. De

aceea ºi aºteptãrile noastre de la cel
ce va fi primar din varã încolo, dupã
alegerile locale, sunt mari. La fel de
mari ca ºi problemele noastre.
   Suntem parcã un oraº rupt de
lume, cu cartiere mãrginaºe uitate
de lume, cu mari ºi vechi probleme
sociale. Nu suntem noi singurul
oraº cu probleme din þara aceasta,
dar parcã la unii se mai ºi rezolvã
câte ceva, pe când la noi mai nimic.
Nimeni nu zice cã e uºor sã fii
primarul unui oraº cum e Severinul.
Nu e. S-au fãcut unele lucruri,
nimic de zis, dar s-au fãcut cu bani
împrumutaþi din bãnci sau bani
europeni. Cu bani din împrumuturi
la care plãtim noi, cetãþenii. Sau cu
bani din taxele plãtite tot de noi.
Deci avem toatã îndreptãþirea sã
criticãm, sã cerem explicaþii, sã
vrem mai mult de la un primar,
odatã ce noi plãtim, nu ei vin cu
bani de acasã ºi ne fac nouã vreun
serviciu. Ei, primarul ºi consilierii,
sunt în serviciul nostru, nu invers.
   Dealtfel, cu bani de împrumut
oricare dintre noi ar fi fãcut, de
exemplu, sensul giratoriu de la
MEVA, dar în mod cert nu ar fi costat
atât. Oricare dintre noi, dacã ar fi fost
primar, ar fi fost mult mai grijuliu cu
cheltuirea banului public. Nu e mare
scofalã sã ajungi primar. E mare
scofalã doar dacã te ridici la înãlþimea
aºteptãrilor celor ce te-au ales ºi care
meritã o soartã mai bunã.

Severineanul Cristi Buºoi s-a trezit candidat
al PNL taman la Primãria Bucureºti. Cã liberalii sunt
neinspiraþi aºa, în genere, ºtim. Dar sã fii atât de
neinspirat precum distinsul europarlamentar Buºoi e

Severineanul Cristian Buºoi
îi enerveazã la culme pe bucureºteni

ceva mai rar. Dumnealui
s-a proþãpit având în
spate un ditamai afiº în
care e vorba ºi despre
tragedia de la clubul
“Colectiv”, ºi despre
cutremurul din ‘77,
ceea ce a stârnit din
partea multora reacþii
dure ºi vehemente, de
genul:  „Felicitãri, o sã
ne facem niºte ºtampile
cu “DOBITOC”, ca sã le
punem peste tine în
buletinul de vot, Buºoi!

O sã te dãm afarã din Primãria Capitalei, încã dinainte
sã intri”. Facebookul, inclusiv pagina de candidat a
concetãþeanului nostru, e plin de astfel de etichetãri
la adresa europarlamentarului.  O. M.
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Au fost acasã pentru a
petrece alãturi de familie sãrbãtorile
de iarnã, dar acum se întorc la locul
de muncã în Germania. Nu este
uºoarã despãrþirea de cei dragi, dar
sunt bucuroºi cã au un loc de
muncã bine plãtit, cã sunt respectaþi
de angajatorul german.
   “Nu avem ce sã facem decât sã
plecãm pentru cã aici nu avem ce
face aici, în Severin. În Germania
lucrãm în demolãri, în construcþii.
Sunt mulþumit cu ce lucrez afarã,
salariul e pe mãsurã. E greu departe
de copil, de familie.”, a spus un
bãrbat. “Asta e viaþa! Gãsim altã
soluþie, sã facem ceva în România?
Sã ne spunã ai noºtri pe care i-am
votat mereu, de ani de zile, au gãsit
vreo soluþie, nu pentru noi, pentru
copiii noºtri!? Sigur cã am vrea sã
stãm acasã, dar dacã nu se poate?!
Cine vrea sã stea dincolo?”, a spus
cu nãduf un alt mehedinþean, care
a ales sã munceascã în Germania.
   “O luãm pe drumurile strãinãtãþii
pentru un trai mai bun, pentru noi,
pentru familie. Locuri de muncã aici
nu sunt, trebuie sã o luãm pe un
drum pe care sã ne descurcãm,
avem familii, avem copii. Am încercat
în þarã sã gãsesc, dar este un salariu

Au luat calea strãinãtãþii ca sã câºtige un ban.
Mehedinþeni care muncesc la demolãri în Germania

120 de mehedinþeni muncesc în Stuttgart (Germania), la demolãri de

construcþii. Pentru cã la Drobeta Turnu Severin este aproape imposibil

sã gãseºti un loc de muncã, aceºti oameni au luat calea strãinãtãþii

pentru un loc de muncã bine plãtit.

foarte mic, nu ne descurcãm, avem
familii, avem probleme, avem datorii.
Suntem mulþumiþi, într-adevãr, este
ºi muncã mai multã, dar este mai
bine.”, a zis un alt tânãr.

“Fiecare luptã sã facã
un viitor copiilor”

   Munca la demolãri nu este una
uºoarã, dar spun cã sunt plãtiþi pe

mãsura efortului depus. Salariul
este în jur de 2000 de euro ºi dupã
ce se scad impozitele cuvenite, mai
rãmân în mânã cu 1500-1600 de
euro. Cu banii strânºi în fiecare
lunã vin în þarã ºi reuºesc sã
construiascã un viitor frumos
pentru copiii lor.
   “E de muncã, e þara mai mare,

salariul e mai mare, e plãtit bine faþã
de România, între 1000, 1500 de
euro, 1600 de euro, în funcþie de
ore, cât se munceºte. E greu dar
nu avem ce sã facem, fiecare luptã
sã facã un viitor copiilor”, a spus
un alt tânãr.
   Li s-a oferit un loc de muncã de
cãtre un alt mehedinþean, Cornel
Stroescu, care a muncit mulþi ani
în Germania ºi este asociat cu un
cetãþean german la o fabricã pe care
o deþin în apropierea oraºului
Stuttgart. Cornel Stroescu þine
foarte mult sã ajute mehedinþenii
care nu îºi gãsesc în þarã un loc
de muncã, o parte dintre ei fiind
din satul sãu natal, din ªovarna
-Mehedinþi.
   “Este greu pentru oameni cã îºi
lasã familii, copii, dar din pãcate
dacã nu au un loc de muncã aici, e
mai greu. Noi încercãm sã investim
ºi aici, avem discuþii pentru viitor,
sã producem aici ºi munca pe care
o presteazã acolo sã o facã aici, sã
fie aici, lângã familii, lângã copii.
Dacã în 2008 începeam cu trei
oameni, acum am ajuns, în 2016,
la 120 de oameni ºi vor tot mai mult
pentru cã suntem oameni serioºi”,
a spus Cornel Stroescu.

Constantin Gherghe sau cum dupã
opt ani ca primar intervine oboseala,

plictiseala ºi lipsa de idei

Citeam zilele trecute în
presa mehedinþeanã cã primarul
Constantin Gherghe declara, ºi nu
chiar de mult, în 2011, cã sunt
suficiente douã mandate de primar,

dacã vrei sã faci ceva, cu adevãrat,
ºi nu doar sã te faci cã faci ceva.
Constantin GHERGHE:
„… mandatul de primar este
suficient de douã ori, pentru cã
dacã vrea cineva sã facã treabã într-
un oraº, o comunã, sau într-un
municipiu, are timp berechet opt
ani sã facã, cine nu vrea sã facã
poate sã stea ºi doisprezece ani ºi
nu face mai nimic, sau se face cã
face ceva, dar nu face nimic
important,… dupã opt ani de zile
mai intervine ºi oboseala, ºi
plictiseala, mai intervine ºi lipsa de
idei, poate sã intervinã ºi alþii mai

tineri ºi cu entuziasm, cu idei mai
multe ºi cu putere de muncã mai
multã, care pot sã-þi ia locul ºi sã
facã mai bine pentru comunitate.
De aceea spun cã e bine opt ani
de zile, este suficient.”
   Corect. Nimic de zis. O declaraþie
de bun simþ, a unui om care a
înþeles cã ce e prea mult stricã.
Dupã opt ani de condus un oraº
ca Severinul începi sã crezi cã le
ºtii pe toate, ºi cã totul e bine (când
nu e bine deloc, dar chiar deloc),
ºi cã fãrã tine nu se poate ( ba se
poate!).   Cu timpul, cã vrei, cã nu
vrei, oboseºti, þi se tocesc nervii,

mai ales dupã „tracasãrile”
procurorilor ºi ale jurnaliºtilor, dar
ºi dupã ce atâtea partide ºi
politicieni ºefi s-au bãtut pe tine, de
la PSD la PD ºi  UNPR, de la Mihai
Stãniºoarã, Elena Udrea ºi Adrian
Duicu pânã la Eugen Nicolicea. Dar
Constantin Gherghe, „consecvent”
cum îl ºtim, am înþeles acum cã ar
vrea totuºi ºi un al treilea mandat,
chiar dacã zicea cã-s de ajuns douã,
adicã opt ani pe funcþia de primar,
nu doisprezece.
   Cum rãmâne atunci cu oboseala,
plictiseala ºi lipsa de idei ce intervin
dupã opt ani de mandat?         S.V.
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Actuala Termocentralã
care asigurã în momentul de faþã
agentul termic pentru încãlzirea
locuinþelor din municipiul Drobeta
Turnu Severin se va închide în
aceastã primãvarã, potrivit
declaraþiilor administratorului
special al RAAN, Ion Sîrbulescu:
„Sunt eforturi deosebite, sper sã
trecem aceastã perioadã relativ
uºor, oricum din primãvara acestui
an Termocentrala nu va mai putea
funcþiona pentru cã nu va mai
întruni condiþiile de mediu, pentru
situaþii de urgenþã, obligaþii faþã de
CEZ, Transelectrica. Categoric,
Termocentrala se va opri ºi eu vã
garantez cã se va opri definitiv.
Termocentrala a fost creatã în
simbiozã cu Combinatul de
producere a apei grele,
întrerupându-se activitatea de
producere a apei grele aceastã
termocentralã nu se mai justificã,
ea fiind uzatã fizic ºi moral”.
   Pe de altã parte, firma care a
câºtigat licitaþia organizatã de
Primãria Turnu Severin pentru
construirea unei centrale noi pe gaz
nici mãcar nu a obþinut pânã acum

Regia Autonomã pentru Activitãþi

Nucleare din Drobeta Turnu Severin

se îndreaptã cu paºi repezi spre

faliment. Adunarea Creditorilor a

cerut falimentul regiei ºi este foarte

posibil ca la termenul din 28

ianuarie judecãtorul sindic de la

Tribunalul Mehedinþi sã se

pronunþe în acest sens.

   În data de 10.09.2013, a fost
publicatã în Monitorul Oficial nr.
577, partea I, Ordonanþa de urgenþã
nr. 85/2013 privind declanºarea
procedurii insolvenþei la Regia
Autonomã pentru Activitãþi Nucleare
Drobeta-Turnu Severin.
A fost nevoie de o lege specialã pentru
ca aceastã regie sã poatã intra în
procedura de insolvenþã. Practic,
Guvernul a apelat la o soluþie de
compromis, forþat de valul de executãri
silite declanºate asupra RAAN.
   În ciuda declaraþilor optimiste de la
acea vreme a administratorului judiciar
cã regia are ºanse de redresare, RAAN
s-a adâncit tot mai mult în datorii. Totul
a culminat cu închiderea combinatului
de apã grea ºi disponibilizãrile masive
de pe platforma de la Romag de anul
trecut.  În aceste condiþii, este limpede
cã pasul urmãtor va fi falimentul,
creditorii având interesul sã cearã acest
lucru judecãtorului sindic pentru ca
prin vânzarea unor active sã mai poatã
recupera din datorii.

RAAN se apropie de faliment: „Din
insolvenþã nu poate ieºi nicio unitate în
condiþiile în care nu mai produce nimic”

               “Din insolvenþã nu poate ieºi nicio
unitate în condiþiile în care nu mai
produce nimic. La Combinatul Chimic
producþia de apã grea a fost opritã, implicit
producþia de energie termicã ºi electricã.
Termocentrala funcþioneazã în aceastã
perioadã pe un contract de asociere cu
Primãria, de fapt e un împrumut de
salariaþi ºi capacitãþi din Termocentralã
ca sã putem scoate municipiul Drobeta
Turnu Severin din aceastã iarnã”, a
declarat Ion Sîrbulescu, administratorul
special al RAAN.
   În momentul de faþã, Termocentrala
de la Halânga (sucursalã RAAN)
asigurã agentul termic pentru
municipiul Drobeta Turnu Severin, dar
odatã cu închiderea sezonului rece
aceastã unitate îºi va închide porþile.
   Cei 500 de angajaþi de la
Termocentralã cel mai probabil vor
intra în ºomaj, iar conducerea RAAN
încearcã sã obþinã pentru aceºtia
aceleaºi drepturi de care au
beneficiat ºi angajaþii disponibilizaþi
în prima etapã, adicã acele venituri
de completare pe lângã indemnizaþia
de ºomaj.
   Pentru Combinatul Chimic în
acest moment se fac demersuri
pentru crearea unei unitãþi de
management a apei grele, astfel
încât cantitatea uriaºã de apã grea
de pe platformã sã fie depozitatã în
condiþii de maximã siguranþã.

Termoficarea rãmâne problema
majorã pentru municipiul
Drobeta Turnu Severin

toate avizele necesare pentru a
putea trece la construcþia efectivã
a centralei. În aceste condiþii,
viceprimarul Daniel Cîrjan se teme
cã aceastã firmã nu mai are timpul
fizic necesar construcþiei centralei.
„La sfârºitul anului 2015 s-a
aprobat în Consiliul Local
concesionarea terenului cãtre firma
câºtigãtoare a licitaþiei, care sã
realizeze o termocentralã care sã
furnizeze agent termic ctre
populaþie. Pânã la acest moment ºi
suntem aproape la jumãtatea lui
ianuarie nu s-a obþinut decât
certificatul de urbanism, în rest
celelalte documente necesare
pentru a se demara efectiv
construcþia încã nu sunt obþinute,
de aceea eu sunt sceptic cã aceastã
firmã are capacitatea tehnicã ºi
financiarã sã ducã investiþia pânã
la capãt”, spune vicele Cîrjan.
   Valoarea centralei care urmeazã
sã se construiascã la Drobeta
Turnu Severin este de 13.781.285
de euro, iar durata de
implementare a proiectului la care
s-a angajat firma câºtigãtoare este
de 8 luni ºi 21 de zile.

Dupã episodul din toamna trecutã, când severinenii au tremurat în

case pânã când Guvernul a înþeles sã aloce bani pentru

termoficarea oraºului, Severinul ar putea avea ºi în acest an

probleme mari în ceea ce priveºte încãlzirea oraºului.

 O. M.  Continuare în pag. 7

Miercuri a debutat la Drobeta
Turnu Severin ediþia a 24-a a
Festivalului Internaþional de Literaturã
„Mihai Eminescu”, în organizarea
Fundaþiei Culturale „Lumina” ºi a
Palatului Culturii „Teodor Costescu”.
   Ca în fiecare an, manifestãrile
organizate în prima zi a festivalului
au avut loc la Colegiul Naþional
„Traian”, un liceu de elitã al judeþului
Mehedinþi, la eveniment fiind prezenþi
scriitori din România, Serbia,
Republica Moldova ºi Turcia.

La Turnu Severin are loc
Festivalul Internaþional de

Literaturã „Mihai Eminescu”
   „Este o bucurie pentru noi, ca
întotdeauna cu douã zile înainte de data
naºterii lui Mihai Eminescu împreunã,
sã aducem un omagiu poetului
naþional”, a spus scriitorul Florian
Copcea, iniþiatorul organizãrii acestui
festival la Drobeta Turnu Severin.
   Juriul festivalului al cãrui
preºedinte este reputatul critic ºi
istoric literar, eminescolog,
academicianul Mihai Cimpoi, a
acordat cinci premii „Eminescu”.
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Cu ocazia  Zilei Culturii
Naþionale, ce se sãrbãtoreºte în
fiecare an în data 15 ianuarie,
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
organizeazã în parteneriat cu Liceul
de Artã „I. ªt. Paulian” evenimentul
cultural „Dor de Eminescu”.
   Evenimentul va debuta cu
vernisajul expoziþiei de graficã
Spiru Vergulescu „Din Universul
Eminescian” ºi va continua cu un
moment artistic susþinut de elevii
Liceului de Artã prin care aducem
un omagiu marelui poet român,
Mihai Eminescu.
   Aºteptãm toþi severinenii iubitori
de culturã sã fie alãturi de noi
vineri, 15 ianuarie 2016, ora 17,00
în SC Severin Shopping Center
(Carrefour).

Ziua Culturii
Naþionale

Ministrul Adrian Curaj
solicitã Consiliului
Naþional al Rectorilor
mãsuri ferme de
apãrare a integritãþii
academice

Ministrul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, domnul Adrian Curaj,
a solicitat Consiliului Naþional al Rectorilor
(CNR) sã întreprindã demersurile necesare
pentru apãrarea integritãþii academice.
Potrivit documentului fãcut public de
Ministerul Justiþiei, o serie de profesori
universitari ºi conferenþiari au semnat
recomandãri pentru persoanele aflate în
regim de detenþie, situaþie care cade sub
incidenþa Legii nr. 254/2013 privind
executarea pedepselor.
   Prin adresa nr. 8061/11.01.2016,
ministrul Adrian Curaj a cerut CNR ca, în
baza principiilor statuate de lege cu privire
la autonomia ºi responsabilitatea
universitãþilor, sã solicite instituþiilor de
învãþãmânt superior, la care cei în cauzã
sunt afiliaþi, o analizã punctualã a cazurilor.
   O situaþie centralizatã a mãsurilor luate
de fiecare universitate în parte va fi
centralizatã ºi transmisã pânã la data de
11.02.2016. De asemenea, conducerea
MENCS a solicitat Consiliului Naþional
al Rectorilor ºi punctul de vedere în
raport cu aceastã situaþie.
„Îmi exprim încrederea cã instituþiileÎmi exprim încrederea cã instituþiileÎmi exprim încrederea cã instituþiileÎmi exprim încrederea cã instituþiileÎmi exprim încrederea cã instituþiile
de învãþãmânt superior ºi cercetare vorde învãþãmânt superior ºi cercetare vorde învãþãmânt superior ºi cercetare vorde învãþãmânt superior ºi cercetare vorde învãþãmânt superior ºi cercetare vor
analiza cu celeritate cazurile, la nivelulanaliza cu celeritate cazurile, la nivelulanaliza cu celeritate cazurile, la nivelulanaliza cu celeritate cazurile, la nivelulanaliza cu celeritate cazurile, la nivelul
consiliilor de eticã, pentru a decideconsiliilor de eticã, pentru a decideconsiliilor de eticã, pentru a decideconsiliilor de eticã, pentru a decideconsiliilor de eticã, pentru a decide
ºi a lua mãsurile care se impunºi a lua mãsurile care se impunºi a lua mãsurile care se impunºi a lua mãsurile care se impunºi a lua mãsurile care se impun”, a
declarat ministrul Adrian Curaj.

BIROUL DE PRESÃ
MINISTERUL EDUCAÞIEI NAÞIONALE

ªI CERCETÃRII ªTIINÞIFICE

Premierul Dacian Cioloº a discutat cu Cancelarul Angela
Merkel despre prioritãþile României în acest an ºi teme

de actualitate de pe agenda europeanã

 Continuare în pag. 10

COMUNICACOMUNICACOMUNICACOMUNICACOMUNICAT DE PRESÃT DE PRESÃT DE PRESÃT DE PRESÃT DE PRESÃ
               Premierul Dacian Cioloº a afectuat azi o vizitã
oficialã în Germania, prilej cu care a participat la
dejunul de lucru oferit de cancelarul federal Angela
Merkel. ‘eful Executivului a discutat cu omologul
german despre prioritãþile Guvernului României
pentru acest an: reforma ºi eficienþa administraþiei,
viziunea  dezvoltãrii economice pe termen lung ºi
 predictibilitatea legislativã, fiscalã ºi financiarã.
Toate acestea, alãturi de ritmul ridicat de creºtere
economicã a României, oferã oportunitãþi ºi pentru
investitorii germani în România.
   În cadrul întrevederii cu cancelarul federal, prim-
ministrul Dacian Cioloº a arãtat cã prima vizitã externã

din mandatul de premier este în Germania pentru a
da un semnal referitor la importanþa relaþiei româno-
germanã: “Vrem sã relansãm agenda de cooperare a

proiectelor comune“, a explicat ºeful Executivului.
   Premierul Dacian Cioloº a subliniat rolul important
al minoritãþii germane din România ºi al comunitãþii
române din Germania ºi a anunþat cã va efectua o
nouã vizitã în Germania în primãvara acestui an, ce
va avea un preponderent caracter economic.
   În privinþa temelor de actualitate de pe agenda
europeanã, primul-ministru a subliniat dorinþa
Guvernului de a face din România un stat membru
proactiv, bazându-se inclusiv pe relaþia bilateralã foarte
bunã cu Germania.

 Biroul de presã
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

  * Aºteptându-l pe Eminescu: „Din
valurile vremii, iubita mea, rãsai,/ Cu
braþele de marmur, cu pãrul lung,

bãlai/ ªi faþa strãvezie ca faþa albei
ceri - / Slãbitã e de umbra duioaselor
dureri!/ Cu zâmbetul tãu dulce tu
mângâi ochii mei,/ Femeie între stele
ºi stea între femei,/ ªi întorcându-þi
faþa spre umãrul tãu stâng,/ În ochii
fericirii mã uit pierdut ºi plâng.”. ªi
încã (nu nepãrat în vreun soi de
continuitate): „ Azi nici mãcar îmi
pare rãu/ Cã treci cu mult mai rar,/
Cã cu tristeþã capul tãu/ Se-ntoarce
în zadar./ Cãci azi le semeni tuturor/
La umblet ºi la port,/ ªi te privesc
nepãsãtor/ C-un rece ochi de mort./
Tu trebuia sã te cuprinzi/ De acel
farmec sfânt/ ªi noaptea candelã s-
aprinzi/ Iubirii pe pãmânt.”. Fãceþi-
vã o plãcere, prieteni, ºi recitaþi, nu
neapãrat doar în aceste zile
aniversare, în tainã, Eminescu, atât
cât vã þine memoria ºi vã motiveazã
iubirea de Poezie. Omagiile
circumstanþiale lãsaþi-le, cu toatã
redundanþa lor, în pacea minþii (ºi
inspiraþiei) inevitabililor
eminescologi. Care, ca totdeauna, se
vor aºeza, fãrã îndoialã, vorba lui G.
Cãlinescu, „ca muºiþa asupra
problemei eminesciene”.
   * „Cancelarul german – zice „
logodnicul moartei” (funcþii
prezidenþiale, evident!), Bãsescu
Traian -  l-a tratat pe Cioloº ca pe un
copil de mingi.”. Râde ciob de oalã
spartã! Toatã lumea îºi aminteºte
cum fostul matroz eºuat la Cotroceni

Tehnocraþia cãtre liberalism, pe calea bãsismului macoveicist
era tratat, pardon de expresiune, cu
popoul, peste tot pe unde se ducea
prin Europa, de omologii sãi. Cât îl
priveºte pe  Dacien (oh-la-la!)
Cioloº, noi nu ºtim dacã lucrurile
au stat întocmai aºa cum le descrie
Bãsescu. Cert e, dacã luãm în
consideraþie ºi alte relatãri
(„Jawohl!” – sunã, de pildã, titlul
unui articol din ziarul Naþional), cã
ºeful tehnocraþilor de pe Dâmboviþa
a cam primit  ordinele de la frau
Merkel în poziþie de drepþi, ceea ce
nu e tocmai în mãsurã sã ne facã,
nu-i aºa, mândri... Musiu Dacien
(oh-la-la!) Cioloº este, însã, tare
fãlos, de ºi-a permis sã plece la
Berlin cu un avion particular,
deplasament pentru care a plãtit, zic
surse avizate, nu mai puþin de
23.000 de euroi. Probabil, din
buzunarul public, buzunar care, iatã,
se dovedeºte extrem de larg, de
generos, dacã este vorba sã se
satisfacã mofturile unui obraz subþite
(am zis bine?) ca al domnului
„tehnocrat” Cioloº.
   * Dar problemele acestui Cioloº
încep sã fie altele. ªi nu neapãrat
în exterior, unde se zice cã are
susþinere solidã, ci aici, în interior.
Unde, aºa cum se ºtie, s-a angajat
sã nu politizeze actul de guvernare,
respectând, totuºi, în schimbul
susþinerii parlamentare, punctele
esenþiale din programul de
guvernare al cabinetului anterior.
Face aºa ceva musiu (oh-la-la!)
Dacien? El se jurã cã da, îºi respectã
angajamentele luate, dar, la fel ca
în catrenele copilãriei, câinii de
pazã ai democraþiei l-au prins cu
raþa (pardon, minciuna!) în gurã. În
fine, pe buze. Se vorbeºte tot mai
insistent de încadrarea funcþiilor de
secretari de stat din ministere cu
membri ai Partidului Naþional
Liberal, astfel încât sintagma
iohannistã „guvernul meu” sã
capete nu doar acoperire, ci ºi
substanþã. Mai mult,  surse, de
regulã, bine informate dau ca
sigurã implantarea la Ministerul
Justiþiei, pe funcþii de secretar de
stat a unor bãsiºti notorii, proveniþi

din pepiniera de talibani a
Madonnei dintre Ciocãlãi, dar
intraþi, de curând, sub faldurile largi
ale „noului PNL”. Semn sigur cã
aºa-ziºii tehnocraþi nu numai cã
aleargã gâfâind, pe ascuns, în
cãutarea unei identitãþi politice cât
mai... frecventabile (n’est-ce pas?),
dar fac ºi muncã de recuperare a
efectivelor bãsiste rãmase,
deocamdatã, în afara regrupãrii de
voie, de nevoie, în „noul” ºi
„marele” PNL. Fapte care transformã
atât de trâmbiþata guvernare
tehnocratã într-o imensã ºi profund
gãunoasã imposturã. În vremea
asta, P.S.D.-ul, transformat, sub
cârma ºmecherã a lui Liviu
Dragnea, într-un fel de preº cu
picãþele roºii la picioarele
tandemului  Iohannis-Cioloº,
doarme-n galoºi, visând la victoriile
în alegeri din anul electoral abia
început. Bravo!
   * Dupã ce a rãrit serios rândurile
PSD, DNA s-a sesizat, citiþi ºi vã
uimiþi, în cazul cãrþilor (lucrãrilor)
scrise în spatele gratiilor. Bine.
Întrebarea e dacã temuta instituþie nu
mai are altceva de lucru, dacã a ajuns
sã se sesizeze în cazul
„capodoperelor” concepute de
amãrâþii de dupã gratii exclusiv în
ideea de a mai scãdea câte o lunã
din detenþia lor. Legea le permite,
unde-i problema? Respectivilor
semeni deveniþi, de voie, de nevoie,
grafomani în condiþiile detenþiei, le-
a pus gând rãu ºi distinsul critic ºi
preºedinte al Uniunii Scriitorilor din
România, Nicolae Manolescu. Sã fie
din teama cã, în puºcãriile patriei, va
lua fiinþã o nouã uniune a scriitorilor?
Cine ºtie?! Dar nu atât scriitorii
„nãscuþi” dupã gratii  trezesc
indignarea lui domn’ Niky
Manolescu, ci profesorii  universitari
care le-ar ajuta, „ prin mijloace
specifice”, pe nãpãstuitele noi
speranþe ale scrisului românesc
aflate în închisori. Pentru acest motiv,
criticul Nicolae Manolescu  cere
excluderea respectivilor  profesori
din învãþãmânt. Nu sunteþi prea
amarnic la vorbã domnule N.M.? Nu

ar fi mai la îndemânã schimbarea
legii? Nu de altceva, dar, cu aceastã
ocazie, ºi DNA s-ar întoarce la
menirea ei de bazã ºi sã finalizeze
dosarele pe care le tot face uitate de
atâta amar de vreme. Cunoscãtorii
ºtiu la ce facem referire.
   * De ceva vreme, se agitã, prin
anumite studiouri de televiziune,
celebrul  baby- face Cristian Buºoi,
ºmecheraºul care i-a pãcãlit cu
liberalismul lui „original” pe
locuitorii câtorva judeþe (Timiº,
Mehedinþi...) ca sã poatã ajunge ºi
el în P.E.. Acum vrea la primãria
Capitalei ca sã construiascã, auziþi
ºi dumneavoastrã, cel mai mare
spital din aceastã parte a Europei!
Atenþie, bucureºteni, mari amatori de
gogoºi electorale, vi se pregãteºte
ceva ce n-aþi mai vãzut! Un Buºoi,
primar! Este exact ce meritaþi, dupã
atâtea tonuri false pe care le-aþi dat
în politica româneascã!
   * Eternul ºi fascinantul Mihai
Cimpoi – din nou în Turnu
Severin! ªi tot la Festivalul
Eminescu! Acolo unde, probabil,
va debita, ca în toþi anii trecuþi,
þârcovniceºte, aceleaºi banalitãþi
expirate, prãfuite. Pe lângã el, sunt
anunþaþi a sosi ºi alþi abonaþi
permanenþi ai manifestãrii de care
vorbim. Ca sã completeze,
eventual,  penibilul repertoriu
panegiric cu care aproape cã ne-
am resemnat. În oraºul acesta se
pot gãsi, oricând, cel puþin
douãzeci de profesori de liceu care
sã spunã lucruri infinit mai
interesante ºi mai profunde decât
acest pretins academician. Sau
decât oricare altul din lungul ºir
de invitaþi ºi/sau juraþi, veniþi aici
ca sã dea o brumã de lustru oficial
unei þesãturi complicate ºi
obscure de interese varii. Ne-am
procopsit! Cangrena cu care opera
eminescianã s-a ales de-a lungul
vremii, ca urmare a harnicei
lucrãri parazitare depusã de tot
soiul de eminescologi, se
lãrgeºte, iatã, în aceste zile, la
Severin, sub ochii noºtri când
nepãsãtori, când blazaþi. Bravo!
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O creºtere semnificativã

   PNL Mehedinþi a crescut în
ultimul timp, nu atât datoritã unei
strategii politice bine articulate, cât
mai cu seamã ca o consecinþã a
rezultatului scrutinului prezidenþial
de la sfârºitul anului 2014. Fãrã
îndoialã cã PNL Mehedinþi este, în
acest moment, principalul partid de
dreapta din judeþ ºi singura
formaþiunea care se poate lupta
cu supremaþia pesedistã la
scrutinul local viitor.
   De la alegerile prezidenþiale din
anul 2014, PNL Mehedinþi nu a
manifestat nicio acþiune politicã
notabilã ca principal partid de
opoziþie din judeþ. A dat senzaþia
unei formaþiuni ca ºi absente, chiar
dacã este un partid suficient de
bine organizat. PNL Mehedinþi nu
are în acest moment un lider politic
de forþã, care sã impunã decisiv
partidul în judeþ. Chiar dacã PNL
Mehedinþi s-a întãrit prin fuziunea
cu PDL Mehedinþi, forþa de acþiune
a partidului nu a crescut deloc.
PNL Mehedinþi ar fi trebuit sã fie,
mai ales dupã câºtigarea scrutinului
prezidenþial, un partid viu ºi
dinamic, o alternativã realã ºi
credibilã la PSD Mehedinþi. Aºa
cum se manifestã, PNL Mehedinþi
pare mai degrabã un partid pasiv.
   Cei doi lideri ai sãi, Virgil
Popescu ºi senatorul Marius Bãlu,
par doi politicieni prea puþin
implicaþi în viaþa politicã localã ºi
neconvingãtori ca lideri politici de
opoziþie. În mod normal PNL
Mehedinþi trebuia sã fie principalul
opozant al dominaþiei pesediste din
judeþ, principala voce politicã de
dreapta. Asta în condiþiile în care
celelalte partide din judeþ sunt
mult prea mici pentru a emite
pretenþii de opoziþie realã. PNL
Mehedinþi nu a manifestat niciun
fel de opoziþie politicã, pãrând
mai degrabã un partid care
aºteaptã scrutinul local din varã
când doreºte sã dea marea
loviturã electoralã.

ªansa ºi neºansa
PNL Mehedinþi

Alegerile locale din acest an reprezintã o mare ºansã pentru PNL Mehedinþi de a deveni

principala forþã politicã a judeþului. Astfel, PNL Mehedinþi are o mare oportunitate sã câºtige

cea mai importantã funcþie publicã a scrutinului local din varã, respectiv preºedinþia

Consililiului Judeþean Mehedinþi. Contextul politic este unul extrem de favorabil pentru PNL

Mehedinþi, însã este prematur de spus cã acesta se poate impune decisiv. Cert este faptul

cã PNL Mehedinþi are o mare ºansã electoralã în acest an sã câºtige alegerile în judeþ ºi

astfel sã-ºi adjudece, pentru prima datã în istoria sa, funcþia de preºedinte al CJ Mehedinþi.

Daniel Cîrjan – o soluþie
fãrã prea mari ºanse

   Dacã în judeþ PNL Mehedinþi ar
putea câºtiga alegerile locale din
acest an, nu acelaºi lucru se poate
spune ºi despre municipiul Drobeta
Turnu Severin. Daniel Cîrjan,
viceprimar în funcþie ºi ºeful
liberalilor severineni, a fost
desemnat drept candidat al PNL
Mehedinþi pentru funcþia de primar
al municipiului Drobeta Turnu
Severin. În primãvara anului trecut,
atunci când a revenit în funcþia de
viceprimar al Severinului, s-a
considerat cã ocuparea acestei
funcþii de cãtre Daniel Cîrjan a fost
o mare victorie politicã a PNL
Mehedinþi. În realitate nu a fost deloc
aºa. Pentru cã Daniel Cîrjan a revenit
în conducerea Primãriei severinene
exclusiv pentru a-ºi face imagine
publicã în perspectiva alegerilor din
acest an. Daniel Cîrjan a fost pur ºi
simplu un viceprimar de formã,
decorativ, fãrã ca acesta sã aibã
atribuþii la nivelul executivului

Primãriei severinene. Cu alte
cuvinte, în afarã de o serie de
declaraþii ºi acuze la adresa
primarului Constantin Gherghe,
Daniel Cîrjan nu a fãcut absolut nimic
notabil. Mai mult, realegerea sa s-a
produs când mai era puþin peste un
an de zile pânã la scrutinul local. O
atitudine de pe poziþia de consilier
local de opoziþie ar fi fost mult mai
beneficã atât lui, cât ºi PNL Mehedinþi.
Noua calitate de viceprimar nu i-a
adus lui Daniel Cîrjan, oricât ºi-ar fi
dorit ºi oricât ar crede, niciun capital
de imagine de când ocupã acestã

funcþie. Ca sã fi fost credibil, Daniel
Cîrjan ar fi trebuit sã vinã cu propria
sa viziune în ceea ce priveºte
exercitarea administraþiei publice
locale, ori el nu a fãcut altceva de sã
recurgã la un exerciþiu de imagine,
îmbrãcat într-o demagogie evidentã.
   Cu siguranþã, Daniel Cîrjan va
obþine un scor bun, în opinia mea
insuficient pentru a câºtiga fotoliul de
primar, însã acesta se va datora cotei
de încredere a PNL Mehedinþi pe care
o are în prezent ºi care poate sã mai
creascã puþin pânã în ziua votului.

 Mircea Popescu
 Urmare din

pag. 4 Festivalul Internaþional de Literaturã „Mihai Eminescu”

   Este vorba de profesorul Manuela
Prajea, directorul Colegiului
Naþional “Traian”, care a primit acest
premiu pentru contribuþia la
creºterea prestigiului ºcolii
româneºti ºi scriitorii Paul Aretzu,
Ioan Deaconescu, Ioan Baba
(Serbia) ºi Nedeljko Terzici (Serbia).
De asemenea, au fost înmânate mai
multe diplome de excelenþã unor
scriitori mehedinþeni.
   Tot miercuri, programul a

continuat la Cãminul Cultural din
Cerneþi cu simpozionul „Eminescu
– poet universal”.
   Astãzi, 14 ianuarie, o serie de
evenimente sunt programate a avea
loc la Bãile Herculane ºi la Orºova,
unde vor fi decernate premiile „Pamfil
ªeicaru” ºi va fi organizatã o slujbã
în pomenirea lui Mihai Eminescu,
spune scriitorul Florian Copcea
(Fundaþia Culturalã „Lumina”), cel
care a reuºit performanþa sã capaciteze

autoritãþile locale ºi sã organizeze
acest festival de-a lungul atâtor ani,
cunoscut fiind faptul cã un eveniment
de o asemenea anvergurã necesitã
mari eforturi financiare.
  Vineri, 15 ianuarie, la Biblioteca
Judeþeanã „I.G.Bibicescu” va avea
loc vernisajul expoziþiei de medalii
„Eminescu” ºi „Caietelor Eminescu”,
urmat de colocviul „Eminescu în
universalitate” ºi de acordarea
marele premiu al festivalului.
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          Cine credeþi cã vorbea la un
post naþional de televiziune despre
crime împotriva naþiunii române? Un
lup cu pãrul proaspãt vopsit! La
propriu ºi la figurat!Tupeu de
sãlbãticie primitivã! El, cel declarat
incompatibil, primul premier
postdecembrist, care a dat startul
celor mai spectaculoase jafuri din
România, cu celebra sintagmã:
„economia României e un morman

de fiare vechi, de care trebuie sã ne

descotorosim!”. Cum Doamne, de nu
a fost acuzat pînã acum de trãdare
naþionalã ºi de subminare a
economiei naþionale, cum fals i s-au
pus în cîrcã fostului preºedinte
Nicolae Ceauºescu! Pe lîngã
sufocantele variante ale ticãloºiei ºi
prostiei, care, pentru cã nu dor, apar
zilnic la televizor, apariþiile tupeistice
pe micile ecrane ale jefuitorilor ºi
criminalilor, membri ai conspiraþiilor
politico-infracþionale, care ºi-au
împãrþit Þara ca pe un tort apetisant,
reprezintã bonusul nostru pentru
credulitate, adormire ºi lipsã de
atitudine. Am tras la jug ºi tragem,
fãrã sã-i luãm serios la întrebãri! Un
alt farseor, ºi el parte a completului
de judecatã din 1989, dovedit a fi
ilegal, care i-a asasinat pe soþii
Ceauºescu, poza fãrã jenã de
sãrbãtori prin esoterism. Dîndu-se
numerolog ºi astrolog, ne servea cu
diletantism profeþii horoscopice la
acelaºi post naþional. De unde sã-i
mustre conºtiinþa, dacã nu o au?
Criminalii ºi-au schimbat doar frizura
ºi ºi-au asortat bãrbile, iar noi nu
sîntem în stare sã-i poftim în „Beciul
Domnesc”? Niºte figuri cu umor
macabru ºi apucãturi de Iudã!
Greºelile procedurale ºi judecata în
afara legii în vigoare pe atunci s-au
fãcut la foc automat, precum au fost

Ochii grefaþi de Bruxelles ai guvernului Cioloº
ºi asasinaþi „condamnaþii”, pentru cã,
potrivit Codului Penal al României,
în vigoare la acea vreme, Ceauºeºtii
nu puteau fi încadraþi ca inculpaþi, iar
acuzele lui Voinea frizau ipocrizia ºi
falsitatea. Deci, ilegalitate! Numãrul
aºa-ziselor victime fusese inventat din
vreme ºi prezentat „prostimii” precum
un aperitiv exotic la „cina cea de
tainã” a criminalilor. ªi „prostimea”
l-a înghiþit pe nemestecate... Un dosar
complet ilegal, o „procedurã”
lamentabilã ºi, sã nu uitãm, o prestaþie
a „apãrãtorului”- acuzator mai ceva
decît raþionamentul lui Dandanache.
Moartea lui Ceauºescu fusese deja
programatã ºi pregãtitã minuþios de
„prietenii României” cu mult înainte
de comiterea asasinatului! Se ºtia
cine va face parte din completul de
judecatã ºi din plutonul de execuþie!

Una dintre bombele anului 2016!

   Avem nevoie de reabilitarea Istoriei
Neamului! Generaþiile de astãzi ºi cele
ce vor urma trebuie sã aibã acces la
adevãr, pentru cã, manipulãrile
criminalilor nu le oferã decît piste ºi
perspective false! Sã nu uitãm cã
Sergiu Nicolaescu a regizat nu doar
filme, ci ºi o parte a loviturii de stat
din decembrie 1989! Ar trebui sã-i
cuprindã teama judecãþii pe cei care
au instrumentat dosarul ºi mai sînt
încã în viaþã! Documentul semnat de
Ion Iliescu, la cinci minute dupã
asasinarea Ceauºeºtilor, care comuta
pedeapsa cu moartea în detenþie pe
viaþã, a fost nu doar o spãlare pe mîini,
ci poliþa de asigurare a vieþii celor
care preluaserã puterea prin loviturã
de stat. Anul acesta nu vor scãpa de
judecatã. Sînt informaþii potrivit
cãrora cãlãii Ceauºeºtilor vor fi
judecaþi! De aceea ºi eu le urez ca în
Anul Nou sã le batã potera cu spor
în poartã, ca sã meargã cu voie bunã
la o judecatã dreaptã! Aceasta va fi
una dintre bombele anului 2016!
Aºa-zisa revoluþie a fost o
combinaþie letalã de minciuni,
manipulãri, diversiuni ºi crime! În
timpul arestului de la Tîrgoviºte,
Ceaºescu a fost bãtut inuman ºi þinut
într-un tab de cãtre un militar care
pretindea cã îl apãrã!

Planuri diabolice, în regii de Oscar!
   Chiar ºi aºa-zisa „revoluþie” din
noiembrie 2015, organizatã de
feisbucarii iohanniºti, a fost, scrie
jurnalistul Ion Cristoiu, o a doua
loviturã de stat „pusã la cale de o
gaºcã aparþinînd clasei politice,
avîndu-l în frunte pe Klaus Iohannis,
pentru a deþine puterea absolutã în
România”. Tragedia cu zeci de morþi
ºi rãniþi din Colectiv a fost „aºteptatã”
ºi folositã ca atare pentru scopuri
precise. La urechile Îngerului Gabriel
opriserã ºoaptele salvatoare, care
aveau sã-i dea jos din spinare mortul
din canal cu motocicletã cu tot, iar
premierului Ponta sã i se facã vînt
de pe esplanadã. Planuri diabolice,
în regii de Oscar! Nimic bun ºi cu
adevãrat salvator nu-i aºteaptã pe
români în 2016! Ieftiniri
nesemnificative ºi majorãri de taxe
spectaculoase! Amantele ºi rudele
deochiaþilor vor sta tot pe aceleaºi
scaune cãlduþe, cu salarii
astronomice, parlamentarii vor
efectua peste 500 de cãlãtorii de
lucru în þãri exotice, iar
megabãsistul Gabriel Biriº de la
finanþe, tehnocrat cu patimã, dar de
conjuncturã, a cutezat sã se dea la
sãrãcia românilor! Confundînd
scaunul de secretar la finanþe cu
scaunul sãu de acþionar ºi
administrator de off-shor-uri din
Cipru, Biriº a scos din puþul
gîndirii o gogoaºã periculos de
alteratã: „românii care nu au niciun

venit trebuie sã plãteascã din nimic

o taxã de asigurare”, înscrisã în
aceeaºi categorie cu gogomãnia
preacucernicei ministrese de la
finanþe, Anca Paliu Dragu, care a
refuzat mãrirea celui mai mic
salariu minim pe economie din
U.E. pentru salariaþii români.
Perlele lor vor rãmâne gravate pe
uºa principalã a Palatului
„Victoria”: „Sãracii din Brazilia ºi

Africa muncesc ºi pe 2 lei!”. Atâta
vreme cît demnitarii nu sînt supuºi,
înainte de ocuparea funcþiei
oficiale, unui minim control
medical, în special la „mansardã”
nu trebuie sã ne mire astfel de
exteriorizãri dãunãtoare.

Întotdeauna morþile suspecte se
întîmplã în jurul afacerilor murdare

   La Guvern trebuie afiºat de îndatã
anunþul: „Demisia tuturor
maimuþoilor!” ªi acest guvern de
tehnocraþi, cu durere adîncã în cot,
continuã sã-i sfideze pe români.
Drept pentru care, se confruntã cu
primele manifestãri de stradã.
Societatea civilã este complet
nemulþumitã de abureala
tehnocraþiei. Pensionarii militari, prin
liderul Mircea Dogaru, au antrenat
în jur toate sindicatele din România,
profesori, medici, mineri, militari,
alte categorii de salariaþi, ºi vor ieºi
pe 24 ianuarie în stradã cu un
ultimatum pentru Legea salarizãrii,
corectarea Legii pensiilor ºi coºul
minim! Sigur, aici ar trebui pusã
problema creºterii graduale a
pensiilor, fiindcã e revoltãtor sã vezi
cum acea indexare de cinci la sutã
se acordã tuturor pensionarilor,
uniform. Adicã, îi dai cinci la sutã ºi
amãrîtului ãla cu pensie de 600 de
lei pe lunã - asta înseamnînd 30 de
lei, din care i se reþine 5,5% ºi tot
cinci la sutã îi dai ºi celui cu 100 de
milioane! E strigãtor la cer! La fel
cum s-a comportat Guvernul Boc,
Guvernul Cioloº, abia deschizîndu-
ºi ochii grefaþi de Bruxelles, a retezat
pensiile militarilor. În altã ordine de
idei, dacã nu înainte, cel puþin dupã
ce se va întoarce de la Berlin, poate
cã premierul îºi va face timp sã
citeascã cu voce tare art. 3 din
Constituþia României, care
precizeazã clar: „Pe teritoriul statului

român nu pot fi strãmutate sau

colonizate populaþii strãine”, iar
primirea miilor de refugiaþi
musulmani este o încãlcare a legii
fundamentale a statului român.
Aºadar, cine va fi responsabil de
eventualele acte de terorism, viol ºi
vandalism pe teritoriul României,
cum au fost cele din centrul oraºului
german Köln, la trecerea dintre ani?!
Ghici ciupercã, cine? Am lipsit de la
cursurile sfîrsitului de an, de aceea,
am încercat o recapitulare în adevãr,
pentru cã, iatã, am ajuns cu toþii în
curtea absurdului politic.

 continuare în pagina 9
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 urmare din pagina 8                                                 Nu mai e un secret cã O.N.G.-urile finanþate
de Sörös au regizat ºi pus în scenã cãderea guvernului Ponta (lipsa
rãspunsurilor oficiale la o presupusã premeditare a tragediei ºi interminabila
„anchetã” acordã credit ipotezei cã incendiul de la Colectiv n-a fost o
întîmplare). Adevãrul nu poate fi strîns de gît multã vreme. Sã ne amintim
ciudata, pripita ºi interpretabila „scãpare” publicã a ºefului statului: „A fost

nevoie sã moarã oameni ca aceastã demisie sã se producã. Dacã s-ar fi impus

respectarea normelor niciunul nu ar fi trebuit sã moarã”. „Gura pãcãtosului,
adevãr grãieºte!”, spune un proverb românesc. În urma manipulãrii strãzii,
Iohannis are un guvern al lui ºi este fericit! Întotdeauna morþile suspecte se
întîmplã în jurul afacerilor murdare. Iar cel ce nu se supune sau ºtie
prea multe din ceea ce trebuie ascuns sub preº, este aruncat afarã ca
o mãsea cariatã! Motiv pentru care preºedintele a petrecut cu voie
bunã sãrbãtorile lucrative în America.

Ochii grefaþi de Bruxelles...

Mai sunt doar câteva luni
pânã la alegerile locale ºi nu
cunoaºtem încã cine va candida
pentru posturile de primari,
consilieri locali, judeþeni sau pentru
posturile de preºedinþi de consilii
judeþene. Povestea asta de guvern
tehnocrat a venit dupã valul strãzii
care a cerut profesioniºti,
depolitizarea administraþiei ºi
eliminarea corupþiei. Partidele au
venit cu filtre pentru trierea
candidaþilor ºi a membrilor,
implicit. ªi PNL ºi PSD promit
aceeaºi reformã durã prin care
corupþii ºi imoralii sã plece din
partide sau sã nu mai aibe acces la
funcþiile publice sau de decizie.

   Problema este cã mai sunt doar
câteva luni pânã la alegerile locale
ºi partidele încã nu au fãcut publice
listele de candidaþi. ªi liberalii ºi
pesediºtii folosesc din acest punct
de vedere placa despre faptul cã nu
existã societate fãrã clasã politicã ºi
clasa politicã este cea care conduce,
prin rotaþie, în urma alegerilor libere
ºi democratice. Adicã fãrã de ei nu
existãm noi. Un fel de alfa ºi omega
sau zeitãþi atotprotectoare.

Poate fi ºi Iohannis un pãmãtuf
sau ficus, dar în spatele aparentei
sale indolenþe poate sã se ascundã
un individ dispus la orice jocuri
politice sau nepolitice pentru a
servi diferite interese sau pentru a
urmãri diferite interese. Încã nu ºtim
prea bine cum funcþioneazã clasa
politicã româneascã ºi ce resorturi
mânã societatea. Care este rolul

 ªtefan Bãeºiu

Rânjetul politic la sertar
serviciilor secrete în luarea
deciziilor politice, la nivel
guvernamental sau în legislativ sau
chiar în justiþie de ce nu, pentru cã
tot se vorbea de acoperiþi peste tot.
Întrebarea este nu dacã existã
acoperiþi sau de ce existã, ci care
este cauza pe care o servesc aceºtia.
Este a lor, a noastrã sau a altora?
Nu prea sunt multe variante de
rãspuns la aceastã întrebare.

 Aºadar, nu ºtim nici noi ale cui
interese le serveºte Iohannis când
a lãsat sã se înþeleagã faptul cã îºi
doreºte reformarea clasei politice,
prin acordarea unui rãgaz de un an
de zile, prin instalarea unui guvern
aparent tehnocrat ºi apolitic, care
degrabã a încheiat un acord cu
FMI. Dincolo de intenþiile astea
vizibile ºi de declaraþiile
interpretabile este absolut clar cã
existã niºte negocieri mai mult sau
mai puþin subterane între Iohannis
ºi Dragnea, între preºedinte ºi
grupuri din interior sau exterior
care au putere de decizie, fie cã este
vorba de instituþii sau grupuri de
interese sau organizaþii private, de
stat sau publice. Serveºte pânã la
urmã Iohannis interesul popular, al
fostului sãu partid sau doar al unui
grup? Este de amintit cum a reuºit
sã se impunã în PNL în mai puþin
de un an de zile ºi cum a devenit
peste noapte preºedintele
României. Unii ar spune cã este o
poveste miraculoasã de noiembrie,
alþii ar zice cã trebuie sã se mai
gândeascã, pentru cã lucrurile sunt

mult mai complicate. Adicã merge
omul ºi voteazã ºi ce iese aia e.
Probabil cã sunt mult mai multe
ingrediente la mijloc, decât cele
servite marelui public.

Aºa ºi cu listele de candidaþi
pentru alegerile locale. Lucrurile
sunt mult mai complicate decât cele
servite marelui public de alegãtori.
Adicã partidele îi selecteazã aparent
pe cei mai buni, competenþi, cinstiþi
candidaþi ºi îi aruncã în bãtãlia
politicã ºi poporul alege. Cam asta
a lãsat Iohannis sã se înþeleagã cã
se va întâmpla sau asta le-a spus
partidelor sã facã. ªi partidele au
început sã încropeascã tot felul de
coduri morale ºi de integritate ºi
anticorupþie, deºi PSD este condus
de un condamnat la prima instanþã
de judecatã, iar liberalii au un
Blaga despre care se spune cã are
ºi el ceva prin dulapul din spate.
Cât de mare va fi reforma partidelor,
cât de noi vor fi candidaþii la
posturile de primari, ce legãturi
subterane ºi netransparente sunt
între candidaþi, liderii politici ºi
partide, cum se va felia caºcavalul
de acum înainte, pentru cã este
greu de crezut cã toþi primarii se
vor transforma în maici tereze care
vor servi binele public ºi
comunitãþile din care fac parte.
Cum vor fi realizate de liberali ºi
pesediºti listele de candidaþi pentru

locale ºi parlamentare, dacã nu se
va þine cont de încrengãturi ºi de
calcule, dincolo de coduri ºi criterii
de integritate? Este posibil sã avem
de-a face cu o profesionalizare a
mecanismului pervers de selecþie
al partidelor ºi sã ne trezim cu o
restauraþie neverosimilã. E posibil
ca partidele sã mai încerce o datã
sã fenteze alegãtorul ºi sã îi
serveascã ciorba reîncãlzitã, dar cu
puþin pãtrunjel proaspãt pe

deasupra. ªi vor rãmâne din nou
la ciolan pentru patru ani, iar
imediat dupã alegeri îºi vor arãta
colþii plini de „integritate”.

Deocamdatã, toatã lumea merge
uºor cu pianul pe scãri. Dã bine în
perioada asta sã pui la sertar rânjetul
politic. Cum se vor mai face blaturile
politice la cele douã rânduri de
alegeri, ar mai fi o întrebare idilicã?
Partidele ºi politicienii vor avea o
partiturã greu de interpretat. Dacã ne
vor fenta ºi de data asta, înseamnã
cã vom trãi bine. Ca data trecutã.

Maria Diana Popescu
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Dupã 26 de ani de la executarea cuplului Ceauºescu, Dan Voinea, fostul procuror militar din
procesul de la Târgoviºte a fãcut o serie de dezvãluiri noi cu privire la modul în care s-a derulat

judecata ºi cine s-a aflat de fapt în spatele hotãrârii de exterminare a celor doi conducãtori. Dan
Voinea a vorbit despre toate acestea în cadrul Simpozionului „Adevãr ºi manipulare“, organizat de

Universitatea „Constantin Brâncuºi“ din Târgu Jiu.

“Adevãr ºi manipulare” în procesul soþilor Ceauºescu (2)

 Alin Petre

 urmare din numãrul trecut
A doua întrebare a fost

aceasta: «Dacã a existat o grupare
teroristã în decembrie 1989?» S-a
uitat iar lung la mine ºi mi-a spus:
«Dumneata ai ascultat cuvântãrile
tovarãºului Nicolae Ceauºescu din
17,18 ºi din 21?» Zic: «Da». „Pãi ºi
ce a zis? Cã la Timiºoara sunt
huligani iredentiºti ºi teroriºti care
atacã». Când m-am uitat peste
stenogramele cuvântãrilor lui
Ceauºescu cel care foloseºte pentru
prima datã a fost Ceauºescu. Vezi,
Doamne, manifestanþii anticomuniºti
terorizau statul comunist. El poate cã

era de bunã credinþã, cã de asta a
crezut în statul comunist. (...) Acest
dosar este public. Se gãseºte în
Arhivele Statului ºi poate fi consultat
ºi acolo puteþi sã gãsiþi adevãrul în
legãturã cu ce s-a întâmplat
Timiºoara“.

„Nu a fost vorba de o
loviturã de stat pentru cã

nu a înlocuit nimeni
administraþia comunistã“

   Fostul procuror susþine cã dosarele
Revoluþiei stau în sertarele
procurorilor pentru cã nu se doreºte
sã se afle adevãrul: „Pentru Timiºoara
pot sã vã spun cã nu existã victimã
pentru care sã nu avem o explicaþie
în legãturã cu ce i s-a întâmplat, mort,
rãnit sau lipsit de libertate ilegal. La
fel pentru Arad, Constanþa, Braºov,
oraºe unde noi am reuºit sã
identificãm agresorul fizic cu nume
ºi prenume. Aceste persoane care i-
au atacat pe manifestanþii din
decembrie ’89 se regãsesc în dosarele

care stau în fiºetele procurorilor. (...)
Am fost uimit când am citit în
ordonanþa de clasare datã de
procurori cã mulþi ºi-au pierdut viaþã
din cauza haosului în care militarii
au fost nevoiþi sã acþioneze. Dacã
citiþi oricare dintre dosarele care sunt
în instanþã veþi vedea cã nu a fost
niciun haos, cã totul a fost foarte bine
organizat ºi gândit, cã dispozitivele
de luptã au fost puse numai acolo
unde erau manifestanþi, cã ordinele
de luptã au fost de la generalul
Stãnculescu ºi subordonaþii lui ºi îi
regãsiþi pe cei care au primit ordinele
ºi au executat ordinele.
       Corneliu Mãnescu nu a
putut sã preia puterea
pentru cã era mort de beat
   Un fapt inedit dezvãluit de fostul
procuror militar este acela cã primul
chemat sã preia frâiele puterii a fost
Corneliu Mãnescu, dar acesta se
afla în stare de ebrietate atunci când
revoluþionarii au mers sã-l aducã de

acasã, aºa cã s-a apelat la Ion
Iliescu. „Aceastã activitate
infracþionalã a fost deschisã de Ion
Iliescu, cel care le-a mulþumit celor
care care l-au adus la putere. Nu era
vorba sã-l aducã pe el la putere.
Manifestanþii au strigat în piaþã
numele lui Corneliu Mãnescu. Asta
s-a strigat în ziua de 20, dupã-
amiazã, numai cã atunci când s-au
dus la Corneliu Mãnescu sã-l ia de
acasã omul era în stare de ebrietate
ºi nu l-au putut aduce la balconul
Comitetului Central ºi atunci cineva
a avut ideea sã-l aducã pe Ion
Iliescu. El nu se descurca dacã nu
avea sprijinul fratelui de luptã
generalul Stãnculescu. Nu
întâmplãtor Ion Iliescu, cu Petre
Roman, cu Brucan ºi ceilalþi s-au dus
la Ministerul Apãrãrii Naþionale,
unde nu întâmplãtor au ºi pus-o de
un proces împotriva lui Ceauºescu“,
a spus Dan Voinea.

Premierul Dacian Cioloº a discutat cu Cancelarul Angela Merkel despre
prioritãþile României în acest an ºi teme de actualitate de pe agenda europeanã

 urmare din pag. 5

O temã importantã de pe agenda

întâlnirii de la Berlin a fost
perspectiva României de a deveni
membru Schengen. Premierul
Cioloº a reamintit cã þara noastrã a
îndeplinit deja condiþiile tehnice de
aderare ºi îºi doreºte un spaþiu
Schengen solid ºi credibil. România
acþioneazã deja ca un stat membru
Schengen responsabil în ceea ce
priveºte controlul frontierelor, a
adãugat prim-ministrul.
   În acest context, cancelarul
federal Angela Merkel a declarat cã

România a luat multe mãsuri
pentru securizarea frontierelor

externe ºi pentru combaterea
corupþiei ºi se aºteaptã ca aceste
progrese sã se reflecte în urmãtorul
raport MCV al Comisiei Europene.
   Referitor la fenomenul migraþiei,
premierul Dacian Cioloº s-a
pronunþat, la Berlin, în favoarea
continuãrii dialogului pentru
identificarea unei soluþii care sã
rãspundã atât aºteptãrilor României,
cât ºi ale celorlalte state membre.
   Totodatã, ºeful Executivului a
menþionat cã pe agenda discuþiilor

au figurat ºi teme legate de politica
regionalã ºi de vecinãtate esticã a
Uniunii Europene. România susþine
în continuare un parcurs european
pentru Republica Moldova.
   În cadrul vizitei oficiale, prim-
ministrul Dacian Cioloº a avut o
întrevedere cu Stanislav Tillich,
preºedintele Bundesrat, în cadrul
cãreia a arãtat cã România doreºte sã
beneficieze de expertiza de dezvoltare
a landurilor din estul Germaniei. De
asemenea, ºeful Executivului s-a
întâlnit ºi cu Karl-Heinz Brunner,
Rainer Arnold, Christoph Bergner, Ute
Vogt, Patrick Sensburg, reprezentanþi
ai Grupului parlamentar de prietenie
din Bundestag. Parlamentarii germani
au fost interesaþi atât de dimensiunea
economicã a relaþiilor româno-
germane, cât ºi de aplicarea
sistemului de învãþãmânt dual,
modalitatea în care românii din

diaspora îºi pot exercita dreptul la vot
ºi de continuarea luptei anticorupþie.
   De asemenea, primul-ministru ºi
ambasadorul României la Berlin,
Emil Hurezeanu, au stat de vorbã
cu reprezentanþii comunitãþii de
români din Germania. Premierul a
menþionat cã românii din Germania
sunt “cunoscuþi ºi recunoscuþi” ca
fiind o comunitate bine integratã,
adãugând cã modul în care sunt
percepute comunitãþile de români
din statele membre contribuie la
imaginea României în Uniune. În
timpul întâlnirii, români care trãiesc
ºi muncesc în Germania i-au oferit
prim-ministrului cãrþi ºi albume.
Totodatã, ambasadorul României a
subliniat importanþa vizitei oficiale
a premierului român la Berlin
pentru relaþiile bilaterale ºi pentru
comunitatea de români din
aceastã þarã. Biroul de presã
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PALATUL CULTURAL DIN TURNU SEVERIN ÎN OPERA DE
EDUCAÞIE CULTURALÃ ªI NAÞIONALÃ ROMÂNEASCÃ (3)
 Urmare din numãrul trecut

 Încã înaintea inaugurãrii
Palatului Cultural, Aglaia dr. Istrati
fãcuse cunoscut Ministerului Cultelor
ºi Artelor, pãstrãtorul de atunci a
colecþiei, cã intenþiona sã cedeze
oraºului Turnu Severin valorile
culturale strânse în timpul vieþii de
soþul sãu, întrucât era încredinþatã cã
aici, împreunã cu cele 30000 de
volume ale Bibliotecii  “Bibicescu”,
acestea ar fi format  o operã culturalã
exemplarã, care ar fi adus „foloase
foarte mari cauzei noastre naþionale.
   Oraºul Severin – adãuga Aglaia
Istrati – prin poziþia lui geograficã, fiind
situat în apropiere de Banat ºi mai ales
de românii din Serbia ºi Bulgaria, care
au fost despãrþiþi prin vitregia
vremurilor de patria noastrã, este vizitat
sãptãmânal de mii de români ºi din
Banat ºi de peste hotare, care vin cu
diferite mãrfuri ca fructe, brânzã, cartofi,
legume, lânã etc. etc., pe care le vând
în Severin ºi pleacã apoi încãrcaþi cu
grâu, porumb, fasole ºi alte alimente
necesare existenþei lor.
   De asemenea, sute de elevi din
Banat ºi chiar din Serbia vin regulat
pe fiecare an ca sã viziteze frumosul
oraº Turnu Severin, cum ºi ºcolile
bine reputate din acest oraº ºi care ar
putea sã aibã la îndemânã pe lângã
Biblioteca <<Bibicescu>>, ºi muzeul
regional, care sã le arate originea
nobilã a neamului nostru pentru ca
astfel sã le întãreascã credinþa în
puterea de muncã ºi cultura înaintatã
a poporului român”.
   Dar nu numai Biblioteca
„Bibicescu” ºi Muzeul „Istrati” ºi-au
gãsit locul la Palatul Cultural. Curând
dupã ele aici au fost gãzduite ºi
Universitatea Liberã cu numeroºii sãi
invitaþi, ca ºi cei ai Casei Luminii,
cinematograful – unde în primul an
de funcþionare au rulat 121 de filme
cu 125134 de spectatori – ºezãtorile
culturale pentru copii ºi muncitori,
localul de berãrie ºi restaurantul,
unde mâncau gratuit conferenþiarii
Universitãþii ºi Casei Luminii. N-au
lipsit, fireºte, specatcolele teatrale
date de trupele Teatrelor
Naþionale din Craiova, Bucureºti,

Cluj, Brãila, precum ºi cele date
de trupe particulare.
   În vara lui 1928, Palatul Cultural
ºi Societatea Culturalã „Teatrul” au
organizat sãrbãtorirea unui deceniu
de la Marea Unire, eveniment în
contextul cãruia au vizitat Severinul
Regina Mamã, Elena, ºi tânãrul
Rege, Mihai I, aflat la prima sa
ieºire din Bucureºti în calitate de
Suveran al României, precum ºi
invitaþi din toate provinciile noi ale
þãrii ºi din Banatul iugoslav.
   Tot în 1928 a fost primit la Palatul
Cultural Abatele ceh Zavoral, un mare
prieten al poporului român, iar în mai
1932, la iniþiativa lui Petre Sergescu,
fiu al Severinului ºi profesor la
Universitatea Daciei Superioare din
Cluj, a avut loc cel mai important
eveniment ºtiinþific al momentului –
Congresul internaþional al
matematicienilor – cu participarea a
140 de matematicieni români ºi a 40
de oameni de ºtiinþã strãini.
   Palatul începuse, aºadar, sã
funcþioneze cu bune rezultate, pe
liniile trasate de iniþiatori, însã, cu
toate acestea, dificultãþile financiare
ºi unele manifestãri ostile la adresa
lui Teodor Costescu în zonele
deranjate de munca lui fructuoasã
umbreau acest curs ce promitea sã
ducã la împlinirea menirii instituþiei
ºi a aºteptãrilor societãþii severinene.
O serie de articole denigratoare au
început sã fie publicate începând cu
anul 1928 în ziarul liberal „Tribuna”
iar reproºul esenþial adus lui
Costescu viza neterminarea sãlii celei
mari a edificiului, întârziere pe care
edilul ºi-o asuma, de altfel, dar pe care
n-o putuse evita, din cauza lipsei
banilor ºi în pofida eforturilor sale
stãruitoare. Departe de a fi fost o
chestiune marginalã, atitudinea ostilã
la adresa ctitorului ilustra nu o poziþie
de suprafaþã, ci o diferenþã, ºi încã
una de fond, de percepþie ºi de
înþelegere între cel contestat ºi
contestatari pe tema Palatului. Cãci
pentru Teodor Costescu, acesta nu
însemna doar o simplã salã de
spectacol, nici mãcar un „mãreþ
edificiu”, cum îi plãcea uneori sã

spunã, când se referea strict la
clãdire, ci mult mai mult decât atât,
respectiv o Instituþie adevãratã,
funcþionalã, cu o utilitate ºi o
destinaþie complexe.
   În contextul socio-politic
fundamental schimbat ºi caracterizat
de realizarea Marii Uniri, Costescu a
fost primul ºi – poate nu e exagerat
sã spunem – singurul care a înþeles
cã edificiul proiectat înainte de 1918
pentru a fi Teatru nu mai putea sã
rãspundã doar acestei unice funcþii.
Pentru el impunãtoarea clãdire
trebuia sã devinã un focar de culturã
iradiant, îndreptat cãtre toate regiunile
locuite de români, dar mai cu seamã
spre provinciile noi ale þãrii, cu care
legãturile se impuneau consolidate,
ºi spre românii rãmaºi ºi dupã 1918
în afara graniþelor, cu deosebire spre
cei din sudul Dunãrii.
   În acest mod, Teatrul, deºi numit
astfel chiar pe frontispiciu, ar fi
devenit un „Palat”, însã nu orice fel
de palat, ci unul cu îndoitã vocaþie,
culturalã ºi naþionalã. Din aceste
motive în fruntea Palatului a fost
pusã o personalitate precum
Coriolan Buracu – trebuie
subliniatã valoarea simbolicã a
numirii – ºi în acelaºi timp aici au
fost concentrate instituþiile
definitorii pentru aceastã
dimensiune a instituþiei, Biblioteca
„I.G. Bibicescu”, Universitatea
Liberã, Casa Luminii ºi Muzeul „Dr.
C.I. Istrati”. Lor li s-au alãturat
cinematograful, unde în 1927 se
proiecta un film despre Marea
Unire, grãdina Teatrului, sala de
dans ºi chiar restaurantul, toate
aceste componente formând o
unitate, întemeiatã pe conlucrare ºi
complementaritate, din pãcate,
uneori, prezentatã tendenþios
publicului de cãtre colportorii
apelativului „Neica”, cum peiorativ  i se
spunea lui Teodor Costescu în presã.
   Împlinind toate acestea, Costescu
a urmat un crez afirmat ºi prin alte
opere culturale ºi sociale înfãptuite
în Turnu Severin ºi în Mehedinþi ºi a
fãcut din Palatul Cultural ceea ce
astãzi s-ar putea numi un veritabil

„centru cultural”, cu arie de
pãtrundere întinsã ºi acoperitã eficient
prin mijloacele aflate la îndemânã, în
special prin Biblioteca „I.G.
Bibicescu”, Casa Luminii ºi
Universitatea Liberã.
   Sigur cã neterminarea sãlii celei
mari a Teatrului a fost o neîmplinire
ºi Costescu a regretat-o mai mult
decât oricine. Ca s-o mai îndulceascã
ºi ca sã sporeascã forþa instituþiilor
din jurul Palatului, în 1936 el se
gândea – ºi l-a rugat ºi pe fruntaºul
liberal, nãscut în Severin, R.
Franassovici, în acest sens – sã
faciliteze tranzacþionarea unei case
istorice din Turnu Severin pentru
expunerea muzeograficã a Colecþiei
lui Marius Vorvoreanu, liderul liberal
mehedinþean dispãrut tragic în anul
precedent. Alcãtuitã ºi expusã cu
prilejul centenarului oraºului Turnu
Severin în 1933, aceasta intrase în
patrimoniul Palatului Cultural pentru
a fi valorificatã expoziþional alãturi de
piesele Muzeului „Istrati”. Nefiind
spaþiu, Costescu se gândea sã
transfere o parte din colecþiile Istrati
în amintita casã istoricã din Turnu
Severin, pe str. Decebal, nr. 63, care-
i aparþinea ºi pe care propunea s-o
vândã la un preþ cu mult sub cel care
i se oferise, cu condiþia ca imobilul
sã primeascã o destinaþie culturalã
dictatã de faptul cã aici fusese gãzduit
principele Carol I la debarcarea lui pe
pãmânt românesc în 1866. Cu banii
pe care i-ar fi primit ºi cu alþii
acontaþi, marele ctitor ar fi strâns
suma cu care ar fi putut plãti valoarea
unei poliþe semnate în 1931 pentru
Teatru ºi pentru ºcoala din Vânjuleþ,
în total 2400000 de lei. Deºi prin
rezoluþie Franassovici recomanda
prefectului de Mehedinþi ºi primarului
de Severin sã dea curs ofertei lui
Costescu, tranzacþia nu s-a încheiat.
Pânã la urmã, casa a intrat în
proprietatea Bibliotecii „I.G.
Bibicescu” la 11 ianuarie 1937,
în acelaºi scop cultural,
constituindu-se astfel spaþiul de
bibliotecã ºtiut pânã astãzi sub
numele de Casa Pogany.

 CONTINUARE ÎN PAG. 12
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Traficul prin Vama Porþile de
Fier I din Mehedinþi este afectat
serios de numãrul foarte mare de
autoturisme confiscate de-a lungul
anilor de autoritãþile vamale de la
contrabandiºtii de þigãri.
   Vama de la Porþile de Fier I are aspectul
unui veritabil talcioc. Zeci de dacii, dar ºi
alte autoturisme vechi, de pe care curg
tablele, în total 89,  ocupã de mai mulþi ani
aproape tot spaþiul din acest punct vamal,
ºtrangulând practic traficul autovehiculelor,
în special al automarfarelor.
   Când contrabandiºtii sunt prinºi cu
þigãri ascunse în autoturisme, vameºii
iau mãsura sancþionãrii contravenþionale
ºi reþinerea vehiculului respectiv pânã
la plata amenzii respective. Numai cã
amenda, care poate fi cuprinsã între
5000 ºi 10.000 de lei, este în multe
cazuri mult mai mare decât valoarea în
sine a autoturismului reþinut.
Contrabandiºtii cunosc riscurile la care
se supun dacã sustrag þigãrile de la
control, aºa cã folosesc în “activitãþile”
lor autoturisme ieftine. Nu mai plãtesc

amenzile, iar autoturismele care zac în
unele cazuri chiar ºi de ºapte ani nici
mãcar nu mai pot sã plece de pe loc.
   În momentul de faþã legea este
ambiguã ºi nu prevede un termen fix
pânã la care contravenienþii pot sã
plãteascã aceste amenzi, dupã care
organele statului ar putea sã valorifice
aceste autoturisme într-un anume fel.
Legea spune doar cã autoritãþile
vamale reþin autoturismul pânã când
se face dovada plãþii amenzii.  În felul
acesta, de ani de zile autoritãþile
vamale au fost legate de mâini ºi de
picioare ºi nu au putut face nimic
pentru a se scãpa din curte de aceste
rable. În momentul de faþã existã un
proiect de hotãrâre de guvern, prin
care se stabileºte un termen limitã pânã
la care poate fi achitatã amenda, iar
autoritãþile vamale sperã ca aceastã
lege sã intre în vigoare cât mai curând.
   Vama de la Porþile de Fier I are un
specific aparte faþã de alte vãmi din
þarã, care dispun de un teren unde
aceste autoturisme pot fi pãstrate
fãrã a crea probleme. Practic,
punctul de trecere a frontierei este
amplasat chiar pe barajul de la
Porþile de Fier, astfel cã spaþiul este
unul destul de restrâns chiar ºi fãrã
aceste autoturisme reþinute.
   În anul 2011, directorul de la acea
datã de la Hidroelectrica Porþile de
Fier, Theodor Pavelescu, chiar a
cerut prefectului de Mehedinþi sã
dispunã expertizarea podului dintre
România ºi Serbia, din Vama Porþile
de Fier I, întrucât prezintã fisuri din
cauzã cã aceastã cale de acces este
suprasolicitatã de TIR-urile care
staþioneazã pe pod încãrcate cu
marfã pentru a intra în þarã.

Vama Porþile de Fier I, sufocatã
de numãrul mare de autoturisme

reþinute de la contrabandiºti

 Radu Georgescu

Leul trebuie sã facã faþã anul
acesta presiunilor depreciative, atât
locale cât ºi externe, în ciuda
parcursului pozitiv al economiei.

Principalul factor local este
reprezentat de finalul ciclului
parlamentar, care în august 2012,
împingea euro la recordul de
4,6481 lei, în condiþiile acutizãrii,
la vremea respectivã, a crizei
datoriilor publice ale statelor din
grupul PIGS, în frunte cu Grecia.

La acesta se adaugã încãlzirea
economiei, combustibilul fiind
asigurat de scãderea TVA-ului, care
adânceºte deficitul bugetar,  în timp
ce consumul creºte, iar inflaþia
continuã sã fie negativã.

Creºterea importurilor a fost
principala cauzã a deprecierii leului
de la finalul lui 2015, cererea
comercialã de valutã ridicând euro,
în 29 decembrie, la maximul
ultimilor doi ani, de 4,5381 lei.

În cazul factorilor externi, pe lângã
diferenþialul de dobândã dintre BCE ºi
Fed, perspectivele intrãrii într-un nou
ciclu al crizei economice mondiale,
datoritã încetinirii ritmului de creºtere
al Chinei, va crea mari probleme
monedelor considerate „riscante”.
Reamintim cã 2016 a început cu un
duº foarte rece pentru pieþele
financiare, dupã ce bursele din
Shanghai ºi Shenzhen au fost închise
în doar câteva zile de douã ori, dupã
ce indicii au scãzut cu 7%.

De altfel, se pare cã euro ºi-a
fãcut obiceiul ca la ultimele patru
treceri între ani sã se afle în preajma

Leul va avea un an agitat
pragului de 4,50 lei.

În perioada analizatã, cursul euro a
crescut de la 4,5217 ºi 4,5333 lei, la
finalul perioadei, într-o ºedinþã în care
tranzacþiile s-au realizat între 4,5270
ºi 4,5370 lei, deprecierea leului fiind
datorându-se creºterii aversiunii faþã
de risc, provocatã atât de îngrijorãrile
privind încetinirea economicã a Chinei
cât ºi de scãderea preþului petrolului
la minime ale ultimilor 12 ani.

În opinia guvernatorului BNR,
„dacã situaþia macroeconomicã
internã se va menþine stabilã, nu vom
asista la deteriorãri de indicatori ºi
la dezechilibre mai mari, existã
premisa ca leul sã fie în continuare
stabil”. Zilele trecute, Banca
Mondialã a îmbunãtãþit prognoza de
creºtere a economiei României
pentru anul acesta la 3,9%, iar
pentru anul urmãtor la 4,1%.

Pentru a tempera „foamea” de euro,
BNR a decis sã elibereze o parte din
valuta bãncilor, reducând rata
rezervelor minime obligatorii în valutã
de la 14 la 12%, menþinându-le pe cele
în lei la 8%, la fel ca ºi dobânda sa de
politicã monetarã la 1,75%/an.

Conform unei analize a celor de la
ING Bank, culoarul de fluctuaþie din
2016 va fi apropiat de cel de anul
trecut, între 4,38 ºi 4,53 lei, ultimul
nivel fiind unul apãrat de BNR.

Dolarul a scãzut de la 4,2141 la
4,1557 lei, dar a încheiat intervalul la
4,1787 lei, iar media francului elveþian
a fluctuat între 4,1640 ºi 4,1732 lei.

Analiza cuprinde perioada 6  – 12

ianuarie.
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   Cât priveºte vechile restanþe de la
interiorul Palatului Cultural, în 1937 s-
a încercat reluarea lucrãrilor la sala cea
mare, presa anunþând cã Parlamentul a
votat un împrumut de 5000000 de lei
pentru Teatrul din Turnu Severin. Se pare
cã s-a ºi lucrat câte ceva, fiindcã atunci
s-au turnat lojile ºi s-a amplasat
balconul sub sala de bibliotecã de
deasupra. Din pãcate, aºa cum presa
se temea, din lipsã de fonduri, lucrãrile
au fost sistate ºi nu s-au mai reluat din
cauza izbucnirii rãzboiului. Costescu a
murit în 1939 fãrã sã-ºi mai poatã vedea

PALATUL CULTURAL DIN...
visul integral împlinit, dupã cum n-a mai
apucat sã ºtie nici de rolul de gazdã jucat
de Palatul Cultural în 18 – 24 august
1940, când aici s-au desfãºurat tristele
tratative dintre România ºi Ungaria în
problema Transilvaniei.
   În condiþii social-politice fundamental
schimbate ºi cu modificãri de împãrþire
a spaþiului interior, lucrãrile rãmase
neterminate au fost finalizate dupã
rãzboi. Acum însã, Societatea Culturalã
„Teatrul oraºului T. Severin” îºi încheiase
funcþionarea, ca efect al legislaþiei
comuniste, iar Palatul a trebuit sã
gãzduiascã nu Teatrul, ci Casa de

Culturã din Turnu Severin, instituþie cu
sensibil alte sarcini decât cele ale
predecesoarei sale.
   Mãreþul edificiu a continuat sã fie,
desigur, ºi pe mai departe, cel mai
reprezentativ reper arhitectonic
severinean, mãrturie a geniului de ctitor
al lui Teodor Costescu ºi al congenerilor
sãi, C. Gruescu, Tache Bãbeanu ºi
celorlalþi, ºi al capacitãþii constructive
pusã în operã de generaþiile severinene
interbelice, aºteptând reînvierea gloriei
ºi înfãptuirilor de odinioarã.
Pânã când?

Prof. dr. Tudor Rãþoi, director,
Arhivele Naþionale Mehedinþi

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Zodia BerbecZodia BerbecZodia BerbecZodia BerbecZodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)(21 Martie - 20 Aprilie)(21 Martie - 20 Aprilie)(21 Martie - 20 Aprilie)(21 Martie - 20 Aprilie)

   A doua sãptãmânã a anului vine pentru Berbeci
cu câteva probleme legate de comunicarea
interumanã, probleme care pot uºor degenera
în conflicte. Se pare cã Berbecii vor fi ceva mai
morocãnoºi ºi mai repeziþi decât de obicei, iar
acest lucru va avea consecinþe mai ales asupra
relaþiei amoroase. Niºte discuþii legate de bani
se vor finaliza pozitiv, cu condiþia ca Berbecii
sã renunþe la atitudinea obiºnuitã de “totul mi
se cuvine” ºi sã fie mai diplomaþi. Vor primi o
veste bunã legatã de un eveniment de familie.

Zodia TZodia TZodia TZodia TZodia Taurauraurauraur
(21 Aprilie - 20 Mai)(21 Aprilie - 20 Mai)(21 Aprilie - 20 Mai)(21 Aprilie - 20 Mai)(21 Aprilie - 20 Mai)

   Pentru Tauri, sãptãmâna e foarte bunã, mai
ales sub aspectul colaborãrilor de afaceri cu cei
apropiaþi (familie, prieteni, partener de cuplu).
Orice proiect sau investiþie comunã se vor
finaliza cu succes, chiar peste mãsura
aºteptãrilor. În dragoste, lucrurile stau foarte bine
pentru cei cuplaþi, relaþia se leagã ºi mai strâns,
însã nu sunt atât de roz pentru cei singuri:
aceºtia vor trece prin momente de singurãtate
ºi confuzie. La sfârºitul perioadei, existã ºansa
revederii cu o persoanã din familie pe care nu
au mai vãzut-o de multã vreme.

Zodia GemeniZodia GemeniZodia GemeniZodia GemeniZodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)(22 Mai - 21 Iunie)(22 Mai - 21 Iunie)(22 Mai - 21 Iunie)(22 Mai - 21 Iunie)

    Apar câþiva nori negri pe cerul Gemenilor,
care le vor afecta capacitatea de decizie ºi îi vor
îndemna ori la pasivitate totalã, ori la gesturi
impulsive. Aceste probleme se leagã de
formalitãþi, de acte, sau dosare importante, care
vor apãrea ca niºte obstacole în calea unor
proiecte urgente. În dragoste, cei cuplaþi trebuie
sã doarmã cu un ochi deschis: cineva va încerca
sã intervinã în relaþia lor pe cele mai murdare
cãi (ameninþãri, ºantaje). Gemenii trebuie sã
arate multã fermitate, chiar încãpãþânare, în
deciziile lor ºi toate problemele se vor rezolva.

Zodia RacZodia RacZodia RacZodia RacZodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)(22 Iunie - 22 Iulie)(22 Iunie - 22 Iulie)(22 Iunie - 22 Iulie)(22 Iunie - 22 Iulie)

    Racii nu trebie sã se aºtepte la prea multã
acþiune în urmãtoarele zile, va fi una din acele
sãptãmâni lineare, calme. Nu este momentul
pentru nici un fel de decizie radicalã, mai ales
în ceea ce priveºte banii. În dragoste, vor exista
mici conflicte, mici ciondãneli cu partenerul, pe
care hipersensibilitatea Racilor le va exagera:
nu e cazul! Atenþie la obiectele de valoare,
existã un risc mãrit al pierderii lor, mai ales
dacã e vorba de acte. Vor primi un mic
cadou, sau ajutor, de la o persoanã de sex
feminin din familie.

Zodia LeuZodia LeuZodia LeuZodia LeuZodia Leu
(23 Iulie - 22 August)(23 Iulie - 22 August)(23 Iulie - 22 August)(23 Iulie - 22 August)(23 Iulie - 22 August)

 Pentru Lei, sãptãmâna va fi una a aºteptãrilor
ºi a emoþiilor: telefoane care întârzie sã sune,
scrisori sau colete care nu mai vin, rãspunsuri
neclare. Nu vor sta prea bine nici la capitolul
energie, vor simþi nevoia sã se întindã pe
canapea ºi sã nu se mai ridice. La sfârºitul
sãptãmânii, vor exista niºte discuþii neplãcute
cu partenerul de cuplu: dacã Leii nu arãta rãbdare
ºi înþelegere, se poate ajunge chiar la rupturã.
Cei singuri însã vor avea parte de multe
complimente ºi invitaþii. Tot la sfârºitul
perioadei vor primi o sumã de bani, modestã,
dar binevenitã.

Zodia FecioarãZodia FecioarãZodia FecioarãZodia FecioarãZodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)(23 August - 22 Septembrie)(23 August - 22 Septembrie)(23 August - 22 Septembrie)(23 August - 22 Septembrie)

  Fecioarele vor fi extrem de ocupate în aceste
zile, pregãtindu-ºi proiectele de carierã, sau
studii. Vor fi chemate la interviuri, sau li se vor
anunþa examene noi ºi uneori va fi nevoie chiar
sã cãlãtoreascã pentru a-ºi rezolva problemele.
Niºte promisiuni legate de bani au toate ºansele
sã se materializeze la sfârºitul sãptãmânii. În
dragoste, cele implicate într-o relaþie vor avea
de luptat cu intervenþia nedoritã a cuiva din
familie. Cele singure au toate ºansele sã
cunoascã pe cineva special.

Zodia BalanþãZodia BalanþãZodia BalanþãZodia BalanþãZodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)(23 Septembrie - 22 Octombrie)(23 Septembrie - 22 Octombrie)(23 Septembrie - 22 Octombrie)(23 Septembrie - 22 Octombrie)

    Pentru Balanþe, se anunþã o sãptãmânã
excelentã din punctul de vedere al evenimentelor
sociale ºi al distracþiei. Deºi toata lumea se
întoarce fãrã chef la muncã, ele vor gãsi destule
ocazii sã-ºi punã farmecul în valoare la diverse
petreceri. Pentru cele singure, acest lucru ar
putea însemna chiar ºansa întâlnirii unui viitor
partener. Cele cuplate se vor trezi cu un cadou
deosebit din partea iubitului (iubitei). Un pic mai
slãbuþ stau la capitolul finanþe, va fi chiar nevoie
sã solicite un mic împrumut.

Zodia ScorpionZodia ScorpionZodia ScorpionZodia ScorpionZodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)(23 Octombrie - 21 Noiembrie)(23 Octombrie - 21 Noiembrie)(23 Octombrie - 21 Noiembrie)(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

   Scorpionii se vor bucura în aceastã perioadã
de niºte recompense deosebite pentru unele
servicii, sau gesturi fãcute recent. Poate fi vorba
de un proiect de serviciu, sau pur ºi simplu de
rãbdarea ºi înþelegerea arãtate în domeniul
sentimental. Cei cuplaþi vor intra într-o perioadã
de maximã armonie ºi vor primi chiar daruri
speciale. Cei singuri au toate ºansele sã împartã
niºte momente fierbinþi cu cineva deosebit. În
privinþa banilor, vor fi nevoiþi sã amâne puþin
unele achiziþii importante.

Zodia SãgetãtorZodia SãgetãtorZodia SãgetãtorZodia SãgetãtorZodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)(22 Noiembrie - 21 Decembrie)(22 Noiembrie - 21 Decembrie)(22 Noiembrie - 21 Decembrie)(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

   Pentru Sãgetãtori, a venit momentul sã se
apuce de treabã: toate proiectele amânate pânã
acum se vor acumula ºi îi vor copleºi, dacã nu
se apucã urgent de ele. Niºte reverii romantice
îi vor împiedica sã se concentreze la ceea ce
este cu adevãrat important. Nu e momentul
pentru jocuri ºi tachinãri amoroase, pentru cã
aºa vor pierde timp preþios. Cei cuplaþi se
vor bucura de câteva momente deosebit de
tandre la sfârºitul sãptãmânii. Pot sã stea
liniºtiþi în privinþa banilor, aceºtia vor veni
la data aºteptatã.

Zodia CapricornZodia CapricornZodia CapricornZodia CapricornZodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)(22 Decembrie - 19 Ianuarie)(22 Decembrie - 19 Ianuarie)(22 Decembrie - 19 Ianuarie)(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

    Capricornii vor fi printre cei rãsfãþaþi de astre
în aceste zile. Sãptãmâna va începe cu o veste
bunã legatã de reuºita cuiva apropiat. La mijlocul
perioadei, vor avea niºte discuþii legate de bani,
în urma cãrora vor obþine tot ceea ce au solicitat.
Se pare cã vor avea succes în tot ce vor
întreprinde. În dragoste, cei singuri vor porni la
vânãtoare, contrar reputaþiei lor de introvertiþi.
Cei cuplaþi ar putea avea câteva momente de
gelozie, dar comportamentul ireproºabil al
partenerului le va înlãtura bãnuielile.

Zodia VãrsãtorZodia VãrsãtorZodia VãrsãtorZodia VãrsãtorZodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)(20 Ianuarie - 18 Februarie)(20 Ianuarie - 18 Februarie)(20 Ianuarie - 18 Februarie)(20 Ianuarie - 18 Februarie)

    Pentru Vãrsãtori, va fi o sãptãmânã a
surprizelor. La mijlocul perioadei ar putea primi
niºte vizite neanunþate, nu neapãrat ºi
binevenite. În dragoste, cei cuplaþi vor fi derutaþi
de un comportament mai ciudat al partenerului
ºi vor cere explicaþii. Cei singuri s-ar putea trezi
þinta unei “campanii” de cucerire de modã veche:
flori, mesaje anonime, dedicaþii la radio. Vor
face foarte multe demersuri pentru a obþine
bani, vor munci mult, dar vor primi, în final,
ceea ce-ºi doresc. Tot legat de bani, ar fi bine
sã nu acorde împrumuturi, pentru cã vor
rãmâne pagubiþi.

Zodia PeºtiZodia PeºtiZodia PeºtiZodia PeºtiZodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)(19 Februarie - 20 Martie)(19 Februarie - 20 Martie)(19 Februarie - 20 Martie)(19 Februarie - 20 Martie)

     Peºtiºorii vor avea ºi ei niºte zile bune, mai
ales la mijlocul sãptãmânii. Vor primi veºti de
la un prieten apropiat ºi vor avea ºanse mari de
reconciliere cu cei cu care sunt în conflict. Vor
apãrea ºi niºte cheltuieli neaºteptate, dar care
nu le vor destabiliza bugetul. Relaþiile de familie
se îmbunãtãþesc simþitor, mai ales dacã au avut
neînþelegeri cu pãrintele de sex opus. În
dragoste, vor avea de luptat cu niºte zvonuri,
niºte bârfe rãutãcioase pe care cineva din anturaj
va încerca sã le lanseze pe seama lor.
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PRIMÃRIA POROINA MARE
JUDEÞUL MEHEDINÞI
NR. 36 / 11.01.2016

ANUNÞ
Primãria Comunei Poroina Mare, cu sediul în Comuna Poroina

Mare, anunþã organizarea în data de 08.02.2016, orele 1000 a concursului
pentru ocuparea pe perioadã nedeterminatã a postului de Administrator
Public, post de naturã contractualã vacantã din cadrul aparatului de
specialitate al Primãriei Poroina Mare.
   Concursul se organizeazã la sediul Primãriei Poroina Mare astfel:Concursul se organizeazã la sediul Primãriei Poroina Mare astfel:Concursul se organizeazã la sediul Primãriei Poroina Mare astfel:Concursul se organizeazã la sediul Primãriei Poroina Mare astfel:Concursul se organizeazã la sediul Primãriei Poroina Mare astfel:

- dosarele de concurs se depun în  termen de 10 zile lucrãtoare
de la data publicãrii;

- selecþia dosarelor se face în maxim 2 zile de la data expirãrii
termenului a depunerilor dosarelor

Probã scrisã: 08.02.2016 ora 1000, la sediul Primãriei Poroina Mare;
Interviu: 10.02.2016 ora 1000, la sediul Primãriei Poroina Mare.

Condiþiile generale de participare la concurs:Condiþiile generale de participare la concurs:Condiþiile generale de participare la concurs:Condiþiile generale de participare la concurs:Condiþiile generale de participare la concurs:

Poate participa la concurs pentru ocuparea postului vacant orice
persoanã care îndeplineºte urmãtoarele condiþii:
- are cetãþenia românã;
- cunoaºte limba românã scris ºi vorbit;
- are vârsta minimã prevãzutã de lege;
- are capacitatea deplinã de exerciþiu;
- vechime în administraþia publicã de minim 3 ani;
- nu a fost condamnat definitiv pentru sãvârºirea unor infracþiuni;
- studii superioare absolvite cu diplomã de licenþã;
- disponibilitate pentru deplasãri, delegaþii;
- disponibilitate pentru program de lucru prelungit.
Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Poroina Mare.Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Poroina Mare.Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Poroina Mare.Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Poroina Mare.Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Poroina Mare.

PRIMAR, DAN ANUÞAPRIMAR, DAN ANUÞAPRIMAR, DAN ANUÞAPRIMAR, DAN ANUÞAPRIMAR, DAN ANUÞA

ÎN ATENÞIA CREATORILOR
DE LITERATURÃ!

   ÎNCEPÂND DE PE DATA DE 14
IANUARIE 2016, PUTEÞI TRIMITE PE
marintoma@gmail.com ori
dordedor@gmail.com lucrãrile
dumneavoastrã conform regula-
mentului ataºat. REVISTA LITERARÃ
“DOR de DOR” înfiinþatã în urmã cu
12 ani ºi condusã de scriitorul Marin
Toma, organizeazã anul acesta:
Concursul Naþional de poezie “Dor
de Dor”, pe data de 14 august, în
frumosul complex turistic “Elisa”
judeþul Cãlãraºi, proprietate a
domnului Petre Dinei împreunã cu
Centrul Judeþean Pentru Conservarea
ºi Promovarea Tradiþiilor Naþionale
CÃLÃRAªI, Concursul Naþional de
Poezie clasicã (ºi pentru copii), Prozã,
Prozã satiricã, Teatru, Reportaj literar,
Eseu, Epigramã, Picturã, Fotografie
artisticã, cu temã la alegere.
   Lucrãrile se vor trimite pe adresa
de e-mail: marintoma@gmail.com
pânã la data de 10 IULIE 2016.
Dupã aceastã datã lucrãrile nu se
vor mai trimite comisiei de jurizare.
   La acest concurs pot participa
creatori din întreaga þarã, indiferent
de vârstã, membrii ºi nemembrii ai
unor uniuni de creaþie, membrii ai
Uniunii Scriitorilor din þarã ºi
scriitorii din diaspora, membrii ºi
nemembrii ai Uniunii Scriitorilor.
   Comisia de jurizare formatã din
critici literari ºi de artã, poeþi,
scriitori, artiºti de imagine, va
acorda pentru fiecare secþiune câte
trei premii dotate cu Diploma
“PEªTIªORUL de AUR” premiul I,
II ºi III ºi menþiunile I, II ºi III.
   Premiile constau în diplome,
bani (dacã se vor gãsi sponsorizãri)
ºi publicarea în revista “Dor de
Dor” din luna august, septembrie
ºi octombrie.
    Concurenþii vor trimite 5 poezii,
dintre care una dedicatã poetului
naþional MIHAI EMINESCU (poate
fi odã, baladã, glossã, doinã), 5
epigrame, o prozã scurtã (poate fi
ºi satiricã de maximum 12 pagini),
o piesã de teatru, scrisã tot pe
maximum 12 pagini. Ambele pot fi

Concursul Naþional
de poezie “Dor de Dor”

în WORD- FONT Arial 11 sau
TIMES NEW ROMAN 12.
   P.S. Pictorii vor trimite un singur
tablou reprezentativ. Aceste lucrãri
(tablouri), vor fi expediate pânã la
data de 10 iulie 2016 pe adresa:
Toma Marin, Strada Albatros Nr. 1,
localitatea Dor Mãrunt, judeþul
Cãlãraºi, cod 917055. Tablourile
vor fi înrãmate cu rame uºoare.
Relaþii la telefon: 0231- 580293
(pânã în 30 martie 2016) ºi 0242-
643-722 dupã 30 martie 2016, ºi
mobil 0787-658-808 (Marin Toma
ºi Doina Sãbãdeanu).
   Rezultatele concursului se vor
publica în presa localã ºi în revista
“Dor de Dor” dupã data de 10 iulie
2016. Faza finalã a concursului va
avea loc pe data de 14 august, ora
13 la Complexul turistic “Elisa”,
judeþul Cãlãraºi.
   Eventualele modificãri de
program vor fi comunicate din timp
concurenþilor.
   Din dorinþa noastrã de a menþine
vie flacãra culturii naþionale, în
limita timpului ºi a mijloacelor de
informare, vã rugãm colegial sã ne
faceþi public acest regulament
cadru al concursului. Vã mulþumim
ºi aºteptãm confirmarea primirii
acestui regulament ºi participarea
dumneavoastrã.
Marin Toma ºi Doina Sãbãdeanu
   Notã: Revista literarã “Dor de Dor”
este organizatoarea celei de a Xll-
a EDIÞIE a Concursului Naþional
de Poezie “Dor de Dor”. Peºtiºorul
de aur. P.S. Pentru a ajunge la
complexul turistic “Elisa” din orice
direcþie, oraº, cãtun, se ajunge mai
întâi în Bucureºti, iar de aici se iese
pe ºoseaua veche ce duce spre
Mare (DN3A). Rulând 38 de km
cu maºina, sau microbuze ce
circulã din orã în orã din Bucureºti-
Obor. O maºinã special pusã la
dispoziþia premianþilor va aºtepta
la intersecþia ºoselei ce iese din
localitatea Belciugatele cu ºoseua
DN3A pe parbrizul cãreia scrie:
PENTRU CONCURSUL „DOR de
DOR”. Panã atunci relaþii de la
ora 10-22, în fiecare zi.

Inspecþia Muncii a aplicat amenzi de
125.113 euro într-o sãptãmânã

Inspecþia Muncii a
desfãºurat, în perioada 04 - 08
ianuarie 2016, acþiuni de control în
urma cãrora s-au aplicat amenzi în
valoare totalã de 125.113 euro, adicã
550.500 de lei. Au fost depistate 102
persoane care lucrau la negru.
   În domeniul relaþiilor de muncã, la
nivel naþional s-au aplicat amenzi în
valoare de 454.500 de lei din care
290.000 de lei pentru muncã la
negru. Pentru primirea la muncã a
mai mult de cinci persoane fãrã
contracte individuale de muncã,
inspectorii de muncã au fãcut o
propunere de cercetare penalã pentru
un angajator din judeþul Bihor, la care
s-au depistat 73 de persoane fãrã
forme legale de angajare. Au fost
sancþionaþi 104 angajatori.
   În aceeaºi perioadã, în domeniul
securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã s-au
aplicat amenzi în valoare de 97.000 de

Comunicat de presã

lei. Angajatorii au comunicat cãtre
inspectoratele teritoriale de muncã 45
de evenimente care, în urma cercetãrilor
efectuate de inspectorii de muncã, vor
fi încadrate sau nu ca fiind accidente
de muncã. Au fost sancþionaþi 204
de angajatori, în domeniu.
   “Debutãm în 2016 cu rezultate
sãptãmânale care aratã cã angajatorii
nu conºtientizeazã ºi nu evalueazã
suficient riscurile la care sunt expuºi
angajaþii. Munca la negru rãmâne un
fenomen dar eforturile inspectorilor
de muncã sunt concentrate pe
diminuarea acestuia. Intenþionãm
dezvoltarea cooperãrii transfrontaliere
cu inspectori de muncã ai inspecþiilor
teritoriale din þãrile vecine ºi din
fiecare schimb de experienþã creem
un exemplu de bunã practicã.” -
Dantes Nicolae BRATU, inspector
general de stat.

Serviciul Comunicare
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Deoerece nu au mai avut în
oraºul natal un club de fotbal la care
sã evolueze, 13 severineni s-au
mutat vara trecutã în Liga a IV-a Dolj,
la Tractorul Cetate. Noua lor echipã
a intrat în iarnã de pe primul, cu 12
victoriii, 3 remize ºi o înfrângere.  La
surprinzãtorul bilanþ  au contribuit
mehedinþenii Dorian Vasilicã, Dorel
Stoica, Alexandru Dodoacã, Ionuþ
Ilie, Rãzvan Mihart, Augustin Tudor,
Elvis Chican, Ionel Rãceanu, Vasile
Pitica, Cãtãlin Poenaru,  Ionuþ Luca,
Cãtãlin Ungureanu  ºi Claudiu
Negrea. Majoritatea au evoluat
sezonul precedent  în Liga a IV-a
Mehedinþi, la ASFC Drobeta, echipã
desfiinþatã primãvara trecutã.
   “Tata e din comuna Cetate ºi eu

S-au dat cu Tractorul

La fel ca iarna trecutã,
“pandurul” Mãdãlin Mãtãsãreanu
ºi-a trecut în palmares  18
goluri, la jumãtatea sezonului
din Liga a IV-a Mehedinþi.
   Golgheterul campionatului a
început în forþã sezonul, cu 4 hat-
trick-uri  în primele 5 runde, dupã
care n-a mai impresionat  ºi a mai
marcat doar de 5 ori. Meciurile cu

Transferatã vara trecutã de
CS Universitatea Craiova,
severinenaca Ancuþa Bobocel sperã
sã participe, în
luna august, la
cea de-a treia
O l i m p i a d ã
consecutivã.
   Pentru a
obþine biletele
la Rio de
Janeiro, fosta
componentã a
CSM Drobeta
are nevoie de o
medalie la
Europenele de
la Amsterdam,
din luna iunie,
dar ºi de un
timp bun în proba sa favoritã, de
3000 m obsctacole.
   “Vizãm un loc în primele trei la
Europene. Cred cã ne putem atinge
obiectivul, dupã ce atletele din
Rusia au fost excluse din cauza
dopajului. Ne dorim sã ne calificãm
la Jocurile Olimpice de la Rio de
Janeiro ºi sã trecem, ulterior, de
serii, pentru a alerga în finalã”, a
spus antrenorul Marin Istrate.
Revenitã în vara trecutã în circuitul
sportiv, la scurt timp dupã ce a

am mai jucat la AS Tractorul  când
eram junior, vreo 6 luni. În varã am
vorbit cu domnul primar, care mi-a
zis cã vrea sã facã o echipã
competitivã. Mi-a oferit postul de
antrenor-jucãtor ºi  am decis sã aduc
la echipã mai mulþi severineni, cu
care am mai jucat în trecut. Ulterior,
l-am convins ºi pe Dorel Stoica sã
vinã. Împreunã am fãcut o treaba
bunã ºi am fost surpriza
campionatului.  Am demonstrat cã ºi
jucãtorii severineni au valoare. Din
pãcate, în Mehedinþi nu ºi-a dorit
nicio echipã sã promoveze în Liga a
III-a. Din acest motiv am fost nevoiþi
sã plecãm la Dolj. Oricum,
campionatul de aici e superior celui
din Mehedinþi, atât din punct de

vedere valoric, cât ºi financiar. O spun
ºi rezultatele directe de la meciurile
de baraj, în care Podariul ºi CSU II
Craiova au defilat cu câºtigãtoarele de
la Mehedinþi “, a spus Vasilicã.
   Antrenorul-jucãtor de 30 de ani

a marcat 6 goluri pentru Cetate,
la fel ca severineanul Poenaru.
Golgheterii echipei sunt
mehedinþeanul Dorel Stoica ºi
doljeanul Alexandru Sîrbu, ambii
cu câte 8 reuºite.

Fairplay de golgheter:
“Nu e greu sã marchezi la

Mehedinþi”
Coºuºtea Cãzãneºti (6-2), Recolta
Dãnceu (3-0), AS Corcova (3-2) ºi
Dunãrea Gruia (4-1) l-au propulsat
pe Mãtãsãreanu în fruntea
clasamentului.
   La jumãtatea sezonului, atacantul
echipei Pandurii Cerneþi e urmat în
topul marcatorilor de  Claudiu
Topalã (CS Strehaia) ºi Constantin
Negrescu (Recolta Dãnceu), ambii
cu câte 13 goluri. Ionuþ Chiotan (10
g; AS Corcova), Dumitru Schinteie
(9 g; AS Corcova), Emil Cîncea (8
g; Viitorul Cujmir), Eduad Tiþa (8 g;
Coºuºtea Cãzãneºti), Robert Þogoe
(6 g; Recolta Dãnceu), Alin Dumitru
(5 g; Dunãrea Gruia), Daniel
Tudorache (5 g; AS Corcova), Ionuþ
Cecã (5 g;  Viitorul Cujmir) ºi Marius
Basarab (5 g; Pandurii Cerneþi) au
completat topul primilor 12
golgheteri din Liga a IV-a Mehedinþi.
   “Nu e aºa greu sã marchezi la
Mehedinþi, fiindcã nu avem un
campionat puternic.  Sezonul trecut
am dat 31 de goluri, dar sper s-o fac
ºi la barajul pentru promovare ºi sã
promovãm de data aceasta. Am merita
sã avem ºi noi o echipã în Liga a III-
a”, a spus Mãtãsãreanu.

Bobocel nu renunþã la
Olimpiadã

nãscut o fetiþã, Bobocel a fost
selecþionatã, în premierã, în echipa
Europei pentru cea de-a 27-a ediþie

a Great Edinburgh Cross Country
Meeting. În Scoþia, atleta de 28 de
ani a încheiat proba de 6 km în
28:31 minute, la 7 de secunde sub
sportiva clasatã pe ultima treaptã a
podiumului de premiere. Rezultatul
Ancuþei Bobocel a ajutat Europa
sã se poziþioneze pe locul
secund în clasamentul general,
dupã echipele Marii Britanii ºi
Statelor Unite ale Americii.
Competiþia de la  Edinburgh
dateazã din 1988. M. O.

 M. O.

 M. O.
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Mã nepoate, mã urcai în trin,
dupe Revelion, ajunsei io la Severin,
mã detei jos ºi uitai telemobilu în
compartiment. Ajunsã trinu la
Strehaia ºi noroc cã-l gãsi vãru lu
Sache al  lu Zãpãcitu, cã altfel nu ºtiu
cum mai recuperam mândreaþa de
telemobil. Cã uitai sã vã spui, cã-l am
di la nerodu de Sucã, care-l are di la
o rudã de-a lu al lu Zbanghiu, de e
plecat pin America ºi nu sã mai
întoarsã nici în ziua de azi. Pã nu ie
plecat de mult, decât de fro douãzeci
de ani. Doar atâta. Da poate
dumneavoastrã nu vã arde de
telemobil, cã în curând nu o sã vã
mai ardã nici caloriferu în Severin ºi
nici apa caldã di la robinet. Cã gata,
sã închide robinetu, din primãvarã ne
spãlãm la lighean, scoatem iarna
coºurile pe ferestrã, cãtãm lemne pin
Pãdurea Crihala ºi ne mai ducem pi
la geam pi la pensiunea lu nea
Palaºcã, sã vedem dacã mai are
butelie la bucãtãrie, sã ne încãzim
ºi noi, ca-n europa.
   Cã gata, rezolvã nea primarele
Gherghe oraºu în douã mandate, nu
avu nevoie de mai mult. Cã acu sã
pregãteºte ºi de al treilea, cã probabel
ce pusasã deoparte sã dusã pi la
Viena, pi la Brebina, ºi zâsã sã nu iasã
la pensie avocat, cã poate fug clienþii
când aflã tarifu. Da, aºa, la primãrie
vine clientu’ singur, cã are nevoie, mai
pupã mâna, mai deschide uºa cu
cotu, mai merge treaba. Pã zisã Tanþa
lu Pecingine, cã vorbi cu toatã strada
ºi când aflarã cã nea Gherghe mai
vrea odatã zisãrã cã numai anunþu

Sucã, lumina stinsã a lu nea Gherghe, amenzile
bãieþilor deºtepþi, rãzgândeala lu nea Sârbulescu ºi

visele lu tanti Dobrotã
ãsta mai lipsea sã fie coliva
completã. Cã ºi aºa sã stinsãrã
luminiþele de sãrbãtori în Severin,
mai e puþin ºi sã stinge ºi lumina de
tot, cã la câtã sãrãcie e pe strãzi, mai
bine sã nu sã mai vadã nici gropile.
   Aia ie, mã fraþilor, când credeau
severinenii cã s-o fi sãturat ºi nea
primarele de atâta huzurealã, veni
anunþu cã mai vrea ºi a treia oarã, asta
ca sã-ºi dea cu stângu-n dreptu, cã
tot declara acu ceva timp cã “mandatu
de primar e suficient de douã ori”.
Probabel nu ºi pentru ‘mnealui, cã
cicã primu nu sã pune cã fu de
încercare. ªi dacã în al doilea nu
mai fãcu mare lucru, zisã probabel
cã dacã-l mai ia ºi pe al treilea are
timp patru ani sã sã odihneascã.
Acuma, cã nea Gherghe e
specialist în promisiuni uitate
imediat dupe alegeri, ce mai
conteazã, cã obrazu subþire cu
cheltuiala severinenilor sã þine?!
   ªi dacã tot amintirãm de luminã,
sã v-o spui pe aia cu nea Stãniºoarã
ºi bãieþii deºtepþi de furã amendaþi di
la Hidroelectrica ºi pânã la Energy
Holding, cu neºte milioane de euro,
pentru practici neconcurenþiale.
Adicã, pe înþelesu nostru, neºte baieþi
deºtepþi care stau pi la Monte Carlo
de obicei, sã-ºi bea cafeaua,
stabiliserã cine, cum ºi cu cât ia
energia ºi cui o vinde ºi alþii sã nu
mai intre. Cã le stricã teºchereaua ºi
sã ieftineºte cafeaua, probabel. Cã
bãieþii dacã dau energie scumpã, îºi
permit ºi cafea scumpã, dupe buget,

monºer. Acuma,
o fi ºtiind nea
Stãniºoarã de ce s-
a retras mai pe
Clisurã, dupã ce-l
deterã afarã din
birou ºi liberalii, sã
nu-l ia valu
amenzilor din
energie, probabel.
Aºa, mai dã la
peºte, cã are balta,
mai primeºte un
pont, mai joacã o
carte cu asu din
mânecã ºi mai
trece odatã podu.
Cã din barcã în
barcã s-o fi
plictisit sã tot sarã.
   Noroc cu nea
Sârbulescu, cã
dacã nu anunþa cã
de data asta nu mai candideazã la
Primãrie nu ºtiam. Pã nu ºtiam, da ºi
când aflai, mã întristai, cã o sã fie mai
trist. Aºa ne mai amuzam, mai venea
nea Nelu cu o trãznaie, ceva, mai
râdeam ºi noi ca baieþii, mai
comentam. Da aºa, nea Neleuþu
Sârbulescu o zisã cu predicat, cã
subiectu ar putea sã se mai
rãzgândeascã. Pe principiu dacã voi
aþi vrea, eu n-am de ales ºi tot o sã
mai candidez! Bine, cã dacã-l
întreaba cineva a câta oarã, mare
mirare sã mai nimereascã din
prima, da ce mai conteazã?!
   Pã nici pentru tanti Dobrotã nu

conteazã cã e de pe alte plaiuri, cã
tot ar vrea sã candideze la primãrie,
cã dacã poate oricine, de ce nu?!
Ce conteazã de unde esti, când
conteazã sã ºtii ce vrei?! Pã ce,
‘mneaei nu poate sã fie primãriþã la
Severin, dacã e de prin Braºov? Pã
nu prea merge aºa pi la noi, cã s-ar
putea cã de pe Criºan sã nu ºtii
matale cum sã ajunge pe Mareºal
Averescu, la numãru 2 ºi o sã fie
cam mare chierdere de vreme.
   Da aºa-i în politicã, vrabia
mãlai viseazã.
   Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!  nea Mãrin
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